Corona Spelregels voor MSV SALZ (concept 29 april 2020) versie 2
•
•

Toegang tot de locatie is op dit moment alleen voor leden, zorg dan ook dat je
contributie is voldaan.
Mocht je dit nog dit hebben gedaan kunnen bestaande leden inloggen op mijn MSV
SALZ/facturen (https://www.msv-salz.nl/mijn-msv-salz/profiel/facturen)

•

Nieuwe leden kunnen zich aan melden op de site (https://www.msvsalz.nl/aanmelden) en daar de contributie te voldoen.

•

Zorg dat je een geldige KNMV licentie bij je hebt.

•

De baan (groot en klein) is open van 10:00 tot 17:00.
o Het hek gaat om 9:30 uur open leden tot 12 jaar. Deze groep mag rijden
tussen 10.00 en 13.00 uur.
o Voor de tweede groep, van 13 t/m 18 jaar, is het hek geopend vanaf 13.30
uur (let op: kom niet te vroeg, want dan ben je niet welkom!). Deze tweede
groep mag rijden tussen 14:00 en 17:00 uur.

•

Aanmelden via https://www.msv-salz.nl/evenementen.

•

Controle bij ingang van het terrein van licentie en legitimatie. Niet aangemeld = niet
rijden!

•

Per rijder is maximaal 1 begeleider toegestaan.
Onder begeleider wordt bedoeld: iemand waar ook buiten het rijden direct contact
mee is.

•

Voor vrijwilligers geldt: alleen toegang mogelijk voor vrijwilligers die zich vooraf per
email op info@msv-salz.nl hebben aangemeld met een duidelijke rol.

•

Het clubhuis is alleen open voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen, waarbij
een duidelijke looproute voor in en uit geldt. Tot nader bericht dus geen verkoop van
consumpties.

•

Geen toegang voor andere mensen tot het terrein.

•

Tussen, voor en achter auto/bus minimaal een volle plek (van minimaal 60m2)
vrijhouden

•

Bij contact onderling altijd 1,5 meter afstand aanhouden

•

Een dag voor het de training wordt via een e-mail aangegeven wie welke vlagpost
dient te bezetten. Een vlagbeurt duurt 30 minuten. Zonder vlaggers wordt er niet
gereden.

•

Niet parkeren of stilstaan op de weg buiten de locatie

•

Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts. Ook als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38
graden) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het coronavirus
(COVID-19) dien je thuis te blijven.

•

Volg de instructie van de Corona vrijwilliger op.

