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Ik ben aanwezig tijdens- en zet me volledig in voor elke activiteit.
Ik respecteer de andere zwemmers.
Ik respecteer de begeleiders en de richtlijnen die de begeleiders meegeven. Ik begrijp
dat ongepast gedrag besproken wordt met mijn ouders.
Ik respecteer het personeel van het hotel en het zwembad.
Ik verwittig de begeleiding onmiddellijk als ik me ziek voel. Ik verlaat nooit een
training zonder toestemming van de begeleiding.
Ik heb respect voor de accommodatie en het aanwezige materiaal.
Ik respecteer rustmomenten en zorg ervoor dat ik goed eet en drink, zodat ik mezelf
kan verbeteren tijdens de trainingsmomenten.
Ik verlaat nooit het hotel zonder toestemming van de begeleiders
Als jongen blijf ik uit de kamers van de meisjes en vice versa. Indien mogelijk wordt er
een gemeenschappelijke ontspanningsruimte voorzien.
Ik respecteer mijn eigen lichaam. Ik begrijp dat het bezit of gebruik van drugs,
alcoholische drank of tabak verboden is.
Ik respecteer eventuele andere afspraken die door de begeleiding bij aanvang van
een activiteit worden gemaakt.
Ik heb geen snoep bij.
Dagelijks worden er foto’s en een verslag op facebook geplaatst.
Zwemmers mogen hun gsm bijhouden. Indien we echter merken dat ze niet
voldoende zijn uitgerust door het te veel gebruiken van hun gsm zullen zij deze
moeten afgeven aan de trainers.
Er kan contact worden opgenomen met de ouders na het avond eten
Enkele afspraken vanuit het hotel:
o De lift wordt enkel gebruikt voor bagage op dag van aankomst en vertrek.
o Ik gebruik als sportieve zwemmer de trap in plaats van de lift.
o Niet op de bedden springen.
o Geen waterspelen in de kamers

Indien de richtlijnen niet worden nageleefd, ondernemen we de volgende stappen:






Een waarschuwing die ervoor moet ervoor zorgen dat de zwemmer op de hoogte is
van de overtreding.
Schorsing van de activiteit. Op het einde van de activiteit zal de begeleider een
gesprek hebben met de zwemmer over mogelijke gevolgen. De ouders worden
ingelicht.
Schorsing, gevolgd door een overleg met de ouders. Als de deelnemer blijvend de
richtlijnen niet naleeft, zal er een overleg georganiseerd worden met de ouders.
Waarschijnlijk gevolg is een uitsluiting (schrapping wedstrijd).
In het geval van een zware overtreding zal STT zijn EVS procedure opstarten.
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Specifiek richtlijnen rond toediening medicatie STT minderjarige zwemmers.





Als trainer is het niet toegelaten om medicatie te geven aan minderjarigen, zelfs niet
als dit geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. STT trainers mogen
minderjarigen alleen medicatie geven als ze- een voorschrift hebben van een arts; - of
als ze schriftelijke toestemming hebt van de ouders.
Ouders kunnen wel aan de STT trainers vragen om hun kind bepaalde geneesmiddelen
toe te dienen tijdens de periode van het kamp. Ook dit is enkel mogelijk op voorwaarde
dat de ouders hiervoor schriftelijk hun toestemming en instructie geven.

Indien je als ouder wenst dat de STT trainers voor jou kind bepaalde geneesmiddelen toedienen
is het belangrijk dat je de medische toestemming en bijhorende informatie invult. Je kan dit
document bij de nuttige informatie op de STT site terug vinden.
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