Reglement “Meezwemmen met Maarten van der Weijden”
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Start: vrijdag 21 juni om 17.00 uur
Einde: zaterdag 22 juni om 17.00 uur
Locatie: Openluchtzwembad Aardenburg, Herendreef 59 te Aardenburg
Deelnemers trekken gedurende minimaal een half uur baantjes, daarna worden ze afgelost
door andere deelnemers. Er zijn minimaal twee deelnemers tegelijk aan het zwemmen.
Deelnemers mogen gedurende deze 24 uur meerdere malen deelnemen, maar niet langer
dan 1 uur achter elkaar.
Er mag gezwommen worden in een zwemslag naar keuze.
Een deelnemer verlaat pas het water als hun vervanger in het water aanwezig is, zodoende is
er altijd iemand in het water aanwezig.
Deelnemers dienen 5 minuten voor hun starttijd bij het bad aanwezig te zijn.
Tijdens onweer dienen deelnemers het water te verlaten!
Aanmelden vooraf is verplicht, tevens dient bij aanmelding gemeld worden op welke
tijdstippen er gezwommen wordt. Er kan gevraagd worden om eerder of later dan het
gewenste tijdstip te starten, zodat er gedurende deze 24 uur altijd minimaal 2 zwemmers
aanwezig zijn.
Deelnemers, ouders, opa’s, oma’s en andere fans kunnen een bijdrage leveren in de spaarpot
op het kamp. Dit geld wordt gedoneerd aan “Maarten van der Weijden Foundation” (zie
www.11stedenzwemtocht.nl) en zal zondag worden overhandigd bij het zwembad.
Er is gedurende 24 uur gediplomeerd toezicht aanwezig bij het zwembad
Buiten reguliere openingstijden (dat wil zeggen vanaf vrijdag 21 juni 19.00 uur tot zaterdag
22 juni 13.00 uur) is het zwembad alleen toegankelijk voor deelnemers en eventuele
toeschouwers. Deelnemers maken alleen gebruik van de aangewezen banen om te
zwemmen, het is buiten reguliere openingstijden niet de bedoeling dat er in andere delen
van het bad gezwommen wordt! Van toeschouwers wordt verlangd dat ze ook een donatie
doen voor het goede doel. De kantine is buiten reguliere openingstijden gesloten. Bij het
badmeesterhok is er wel (gratis) koffie of thee voor deelnemers te verkrijgen.
Deelnemers maken gebruik van de banen 1, 2 of 3 in het diepe bad. Tijdens de “donkere
uren” (vanaf ongeveer vrijdag 21 juni 22.30 uur tot ongeveer zaterdag 22 juni 05.00 uur)
wordt alleen gebruik gemaakt van baan 1 in het diepe bad. Deze baan is door middel van
enkele bouwlampen goed verlicht! Er is ook een verwarmde tent voor de mensen die uit het
water komen en zich voorbereiden.
Deelname is op eigen risico.

