EINDHOVEN KEMPHANEN
TEAM 1 & CORONA

Tribuneregels tijdens Corona
Hoofdregel IJssportcentrum:
Kom niet als je klachten hebt die te maken kunnen hebben met het Corona-virus of als je in de laatste dagen contact
hebt gehad met iemand waarvan bekend is dat die besmet is met dit virus. Ontsmet bij binnenkomst meteen je
handen en neem de RIVM-maatregelen in acht. Maak zo min als mogelijk gebruik van de toiletten. Volg de
aangegeven looproutes te allen tijde.
Hoofdregel tribunes:
Je mag alleen naast elkaar zitten als je in hetzelfde huis woont. Via Ticket Point kun je stoelen reserveren, aan de
kassa kun je alleen de tribune kiezen. Je bent verplicht om te gaan zitten op rij en stoelnummer van het kaartje.
Schematisch:

stoel bezet
mag niemand zitten

Wedstrijden van Team1 in het competitieseizoen:
Tribunes Oost 1 (dichtst bij ’t Schaetshuys), Oost 3, West 1 en West 2
zijn beschikbaar voor supporters van Kemphanen. West 3, achter de
spelersbank van de bezoekers is voor supporters van het bezoekende
team. Oost 2 (midden onder de regiekamer) wordt gebruikt voor het
scheiden van de looproutes en daar mag dus niemand zitten.

Bar – Horeca:
In ’t Schaetshuys mogen maximaal 70 mensen aanwezig zijn. Deze mensen moeten hun plaats reserveren en kopen
voor € 5,00 een polsbandje (max. 2 pp, ter verkrijgen in ’t Schaetshuys vanaf een week voor de wedstrijd van
Team1; op=op). Daarvoor krijgt men 2 consumpties met een waarde van € 2,25. Mensen die geen polsbandje
kopen mogen er NIET naar binnen, ook niet voor toiletgebruik of iets anders.
Voor mensen zonder polsbandje wordt beneden in de hal een mobiele bar geplaatst, net zoals bij ‘grote’
wedstrijden. Worden regels niet nageleefd dan kan het zijn dat mensen het gebouw moeten verlaten.
Kaartjes:
Iedereen wordt zeer dringend verzocht om kaartjes online te kopen, bij Ticket Point. Dat is niet alleen goedkoper,
maar uiteindelijk ook sneller. Aan de kassa zullen minder mensen zijn, omdat we vrijwilligers vooral op de tribunes
nodig hebben. Bovendien moeten de mensen, die aan de kassa een kaart kopen hun persoonlijke gegevens invullen
op een formulier. Mogelijk wordt in een later stadium kaartverkoop aan de kassa verboden.
Hou je aan alle regels! Mocht er op de ijsbaan besmettingen optreden is de kans groot dat de gemeente de ijsbaan
voor langere tijd sluit en dat wil niemand. Dus hou je aan de regels en volg de aanwijzingen van ijsbaanpersoneel
en stewards op.
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