ADDENDUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING

Artikel 1 - Organisatie
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door :
De stedelijke Jeugddienst Ronse
p/a Grote Markt 12
9600 Ronse
Tel. 055/232 880
JEUGD@RONSE.BE
De Speelpleinwerking Pagadders wordt georganiseerd tijdens de Krokus-, Paas-, zomer- en Herfstvakantie.
Artikel 1 Registratie & Medische Fiche
Covid-19-maatregel:
•
Indien de deelnemer tot een risicogroep behoort, kan deelname enkel met de schriftelijke toestemming van
een arts.
•
Indien de deelnemer voor de start van de activiteit (min 1 week terugtellen) ziek was, kan die niet meer
deelnemen.
•
Op de eerste activiteitsdag dienen ouders het document “Niet ziek” te bezorgen aan de organisatie.
•

Indien ouders/voogden verzaken aan het bezorgen van de medische fiche en/of het document “Niet ziek”,
dan wordt de toegang tot het initiatief geweigerd.

•

Enkel in het geval van ziekte, met een geldig attest van een erkende geneesheer, kan de inschrijving
geannuleerd en terugbetaald worden. In alle andere gevallen wordt de annulering niet terugbetaald.

Artikel 2 – Aanmelden
Covid-19-maatregel:
•
Ouders respecteren het circulatieplan bij het brengen en afhalen van de kinderen.
•
Het brengen gebeurt tussen 8u en 9u; het ophalen gebeurt tussen 16u en 17u.
•
Ouders melden de kinderen aan en af aan de “onthaalchalet”.
•
Kinderen ontsmetten de handen aan de sanizuil bij het betreden en verlaten van het activiteitenterrein.
•
•

Ouders betreden onder géén enkel beding het activiteitenterrein.
Ouders worden aangeraden een mondmasker te dragen.

Artikel 3 - Dagindeling
Covid-19-maatregel:
8u - 9u: aanmelden en vooropvang
9u – 11.30u: activiteiten in leeftijdsgroepen
11.30u – 13u50: lunchpauze en vrij spel met toezicht
13u50 – 14.00u : verzamelen om de namiddag activiteiten aan te vangen
14u00 – 16u: keuzeactiviteiten
16u – 17u00: ophalen en naopvang
Artikel 4 - Groepsindeling
Covid-19-maatregel:
•
Alle kinderen vanaf effectief 4 jaar op de eerste deelnamedag tot en met 11 jaar (géén 12 jaar tijdens de
deelname) zijn welkom op het speelplein.
Artikel 5 – Activiteiten
Covid-19-maatregel:
•
Handhygiëne wordt een vaste activiteit tijdens de dag
•
De activiteiten zullen zo veel mogelijk in de buitenlucht doorgaan.

Artikel 6 – Opvang voor en na de activiteiten
Covid-19-maatregel:
•
De begin- en einduren van de werking zijn absoluut. Er wordt geen opvang voorzien buiten deze uren.
•
Kinderen die te vroeg gebracht of te laat opgehaald worden, kunnen voor de volgende dagen de toegang
geweigerd worden.
Artikel 7 – Boeteclausule
Covid-19-maatregel:
•
Zie bovenstaande: De begin- en einduren van de werking zijn absoluut. Er wordt geen opvang voorzien
buiten deze uren.
•
Kinderen die te vroeg gebracht of te laat opgehaald worden, kunnen voor de volgende dagen de toegang
geweigerd worden.
Artikel 8 – EHBO/Ongeval
Covid-19-maatregel:
• We voorzien in een aparte ruimte voor EHBO, met voldoende beschermend materiaal voor de begeleiding en
de deelnemer.
• We voorzien enkel in dringende medische verzorging.
• Handelingen zoals bv. insmeren met zonnecrème, wordt zo veel mogelijk verwacht gebeurd te zijn door de
ouders, of door de kinderen zelf.
•

•

We voorzien in een aparte ruimte waar deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen blijven
tot ze (door ouders) worden opgehaald. We rekenen op de ouders om zo snel mogelijk uitsluitsel te bezorgen
door een bezoek bij een erkende arts.
Indien een deelnemer ziek wordt tijdens de werking, en er Corona kan vastgesteld worden door een arts,
worden alle activiteiten opgeschort.

Artikel 9 - Leiding
Covid-19-maatregel:
Alle groepen en activiteiten worden begeleid door animatoren die door de jeugddienst aangesteld worden. Deze
animatoren zijn gemotiveerde jongeren (+15) die zich met veel plezier inzetten om activiteiten te plannen voor de
kinderen.
De eindverantwoordelijkheid berust bij de Stedelijke Jeugddienst en de Stad Ronse.
Artikel 10 - Verzekering
Covid-19-maatregel:
•
Een besmetting met Covid-19 wordt niet gedekt door de verzekering van de organisatie.
Artikel 11 – Kledij
Covid-19-maatregel:
•
Alle kledij en attributen moeten genaamtekend zijn.
•
Om onderlinge en overbodige contacten met materialen van anderen te vermijden, worden de verloren
voorwerpen niet tentoongesteld. Enkel kledij edm die genaamtekend is, kan aan de rechtmatige eigenaar
terug bezorgd worden.
•
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van kledij en attributen.
Artikel 12 – Al dan niet meebrengen naar het speelplein
Covid-19-maatregel:
•
Deelnemers brengen een lunchpakket, een koekje/stukje fruit als 10- en/of 4uurtje, en een herbruikbare
drinkfles mee – die genaamtekend zijn.
•
Er wordt geen drank uitgedeeld tijdens de werking.
•
Er worden geen 4uurtjes uitgedeeld tijdens de werking.
•
Alle andere eigen speel- en gebruiksvoorwerpen zijn nu nog meer dan anders overbodig op het Speelplein.
Om besmettingen te voorkomen worden deze thuis gehouden.

Artikel 14 – Respect
Covid-19-maatregel:
•
Deelnemers die door hun gedrag de veiligheid en gezondheid van andere deelnemers, begeleiders of de
organisatie, in gevaar brengen, worden onherroepelijk uit de werking uitgesloten.

Op aanvraag kan het huishoudelijk reglement worden aangevraagd in het Frans.

