REGLEMENT
voor het gebruik van de infrastructuur van Nuclea,
sectie “Zwemmen”
1) Toegelaten personen
De toegang tot het strand is voorbehouden aan de leden van sectie “Zwemmen” die
in het bezit zijn van een geldige Nuclea-lidkaart.
Leden van de sectie “Duiken” mogen de infrastructuur ook betreden op de
voorwaarden opgenomen in het sectiereglement “Duiken”, overeenkomstig de
geldende wetgevingen en onder toezicht van een verantwoordelijke voor de
oppervlakteveiligheid.

2) Verboden toegang
De toegang is verboden bij afwezigheid van een gebrevetteerd redder.
Dit wordt aangeduid door een rode vlag.

3) Openingstijden van het strand
Tijdens de maanden juli en augustus: van 10.00 uur tot 20.00 uur met bewaking van
het strand door gebrevetteerde redders.
Tijdens weekends in mei, juni en september: na ad-hoc beslissing van de
verantwoordelijke bestuurder.

4) Sancties

Bij het niet naleven van het reglement of de richtlijnen op het strand zal men
onmiddellijk het strand dienen te verlaten. De Nuclea-lidkaart, net als de
bezoekerskaart, worden ingehouden. De sancties zoals voorzien onder artikel 6 en 7
zijn van toepassing.

5) Toegangscontrole
Controle mag uitgeoefend worden door de bestuurders van Koninklijke Nuclea vzw,
de bewakingsdienst van het SCK•CEN of aangestelden door de Raad van Bestuur van
Nuclea.

6) Misbruik van lidkaarten
Het doorgeven en kopiëren van lidkaarten is verboden. Bij misbruik wordt de kaart
ingehouden voor een periode te bepalen door het Dagelijks Bestuur. De betrokkenen
dienen onmiddellijk het strand te verlaten.

7) Onregelmatigheden
Andere onregelmatigheden kunnen aanleiding geven tot een waarschuwing of tot
inhouding van de kaart door de personen vermeld in artikel 5, in afwachting van een
eventuele sanctie te bepalen door het Dagelijks Bestuur of de Raad van Bestuur.

8) Tijdelijke lidkaarten
Voor inschrijvingen tijdens de verlofperiode van het Nuclea-secretariaat zal een
forfaitair bedrag van € 60 worden aangerekend voor een tijdelijke lidkaart.
Deze tijdelijke lidkaart blijft max. 1 maand geldig na datum van uitgifte, en kan
binnen deze periode ingeruild worden op het Nuclea-secretariaat voor een geldige
Nuclea-lidkaart voor de rest van het lopende jaar.

9) Bezoekerskaarten
Een bezoekerskaart voor 5 of 10 beurten kan afgeleverd worden aan elk lid van de
sectie “Zwemmen” vanaf de leeftijd van 16 jaar. De kaart staat op naam van het
Nuclea-lid dat verantwoordelijk is voor de bezoeker op het strand. Voor elke
bezoeker (ouder dan 12 jaar) wordt 1 beurt aangerekend.
Een 5-beurtenkaart kost € 25. Een 10-beurtenkaart kost € 50.

10) Zwemzone

Het zwemmen is enkel toegelaten binnen de zwemzone. Deze zone is afgebakend
door oranje boeien.

11) Kinderen < 10 jaar
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene.

12) Verboden voor huisdieren
Op het strand zijn geen huisdieren toegelaten (uitgezonderd: assistentiehonden).

13) Verboden voor gemotoriseerde vaartuigen
Gemotoriseerde vaartuigen, kano’s, kayaks en surfplanken zijn niet toegelaten.

14) Sigarettenpeuken
Verzamel uw peuken in de wegwerpasbakjes (gratis te verkrijgen bij de redders).

15) Afval sorteren
Afval wordt gesorteerd en gedeponeerd in de voorbestemde containers (afvalbakken
voor PMD, voor GFT, voor restafval, voor papier, inzameldoos voor lege batterijen).

16) Verboden vuur te maken
Het is verboden vuur te maken.

