Beste leden,

Wij zijn ontzettend blij u te mogen berichten dat het goede nieuws is afgegeven dat de sportscholen
vanaf woensdag 19 mei weer open mogen!
Na het voorzichtige positieve bericht van vorige week konden wij alvast een beetje voorbereiden en
daarom zullen we ook direct vanaf woensdag 19 mei om 8:30 weer voor u geopend zijn!
Er blijven wel een aantal regels gelden waar wij nog steeds rekening mee moeten houden i.v.m. de
coronamaatregelen. Deze regels zijn vergelijkbaar met de regels die golden voor de tweede
lockdown.
Om u goed te informeren staat hieronder nog even een opsomming van deze regels:
-

-

-

U dient zich thuis om te kleden omdat het gebruik van de kleedkamers nog niet is
toegestaan.
Reserveren is verplicht, maar dit kan u simpelweg doen door bij binnenkomst uw ledenpas
door de kaartlezer te halen. Hiermee heeft u uw plek gereserveerd en hoeft u dus niet
vooraf te bellen of whatsappen voor een afspraak. Er zit geen tijdslimiet aan de training.
Een korte gezondheidscheck is verplicht, deze vindt u direct bij de ingang. Hier kunt u ook
uw handen desinfecteren.
U mag met maximaal 2 personen samen sporten. Er geldt een limiet van 30 personen in
totaal, verspreid over de sportschool. Om u te informeren over de actuele drukte zetten we
een bordje bij de ingang.
U probeert zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van andere sporters.
Na gebruik van de apparatuur dient u de aangeraakte oppervlakken schoon te maken met
de daarvoor bestemde spray en een doekje. Deze liggen voor u klaar bij binnenkomst.
Groepslessen zijn binnen helaas nog niet toegestaan en zullen voorlopig nog online en/of
buiten plaatsvinden.

Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via whatsapp: 0647133098, telefonisch: 0594-857047 (indien aanwezig) of per e-mail: algemeen@profitleek.nl
Wij hopen u vanaf woensdag 19 mei snel weer bij ons binnen te mogen ontvangen!

Met sportieve groet,
Team Profitleek

