
STAPPENPLAN VEILIG 
GEBRUIK WIELERBAAN:

Hèt platform voor bewegend Groningen

                         

 

      Stappenplan veilig gebruik wielerbaan: 
1: Sluit alle hekken ( zie foto`s 1 t/m 4)  10 minuten voor aanvang van de training of 
wedstrijd. Ga niet de wielerbaan op zonder deze instructies te hebben opgevolgd! 

1   2  

3     4  

Let op! Bij foto 4 lees de instructies op het bord links van het schuifhek. 

 

2: Onderstaande 2 foto`s laten zien waar de dranghekken  geplaatst dienen  te worden. 

 Dit om vrije doorgang van het sportppark naar de wielerbaan te belemmeren.  
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2: Onderstaande 2 foto`s laten zien waar de dranghekken geplaatst 
dienen te worden.

Dit om vrije doorgang van het sportpark naar de wielerbaan te 
belemmeren.

 

 

 

 

3: De gebruiker/huurder van de wielerbaan is verplicht ervoor te zorgen dat er een                 
baancommissaris aanwezig is. Deze zorgt ervoor dat invaliden of mensen die slecht ter been                
toegang krijgen van en tot het sportpark.  De baancommissaris staat ten alle tijd in de buurt 
van het hek bij de parkeerplaats. Zie onderstaande foto. 

De baancommissaris heeft alle sleutels die nodig zijn voor eventuele     
calamiteiten/hulpdiensten. 

                              

 

 

Let op!  

Gebruik de wielerbaan op de afgesproken tijden die zijn gehuurd en      
ga niet de baan op zonder deze instructies te hebben gevolgd!! 

Voor eventuele vragen zijn wij te bereiken op: 06-20017735              
tot 17.00 uur. Na 17.00 uur 06-53764158. 

Of mail ons: service@sport050.nl  

Namens sport/050 wensen wij u veel sportplezier. 
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Let op!

Gebruik de wielerbaan op de afgesproken tijden die zijn gehuurd en 
ga niet de baan op zonder deze instructies te hebben gevolgd!!

Voor eventuele vragen zijn wij te bereiken op:  
06-20 01 77 35 tot 17.00 uur. Na 17.00 uur 06-53 76 41 58.

Of mail ons: service@sport050.nl

"Namens Sport050 wensen wij u veel sportplezier."

http://service@sport050.nl

