SPEELTUIN BORGWALHOEVE
deze speeltuin hoort bij de Borgwalhoeve en is toegankelijk voor externe
bezoekers tijdens de openingsuren van de hoeve (zie inforbord aan de
ingang) en het gebruik ervan maakt onderdeel uit van de overeenkomst in het
kader van het ter beschikking stellen van de Borgwalhoeve aan derden. Opdat
iedereen met plezier en veilig zou kunnen spelen, gelden de volgende regels:

1. Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar
Jongere kinderen dienen permanent begeleid te worden door iemand ouder dan 16 jaar.
2. Let op uw kinderen. U bevindt zich op een domein met openbaar karakter, dus
kunnen er voertuigen aan en af rijden.
3. Alle toestellen zijn veilig, worden periodiek onderworpen aan een technische controle.
Gebruik ze enkel waar ze voor b
 edoeld zijn.
4. De inplanting van de toestellen werd zorgvuldig gekozen met aandacht voor een
veiligheidszone rondom de toestellen. Breng geen obstakels aan binnen deze zone.
Plaats tassen, schoenen, ... buiten of minimaal ter hoogte van de buitenrand van de
speelzone.
5. Bejegen de bewoners, de medewerkers en andere bezoekers van het domein
respectvol. Hou rekening met elkaar. Onze bewoners zijn volwassenen met een
verstandelijke beperking. Als je minder vertrouwd bent met een bewoner, kan het wel eens
gebeuren dat bepaald gedrag moeilijk begrijpbaar is. Met eventuele vragen hoe best te
reageren, kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.
6. Maak niet te veel lawaai. Hoorbaar afspelen van muziek is niet toegestaan.
7. Worden niet toegelaten in de speelzone:
-

dranken & voedingsmiddelen
roken
huisdieren
speelelementen vreemd aan de speelzone (bv. een bal, ...)

8. Meld defecten aan toestellen onmiddellijk aan de medewerkers van de Borgwalhoeve.
9. Zorg ervoor dat de speelzone netjes blijft. Deponeer uw afval in de aanwezige
afvalhouder.
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