
HUISREGELS SPORTCAFE OLYMPOS 

  

Neem s.v.p. kennis van onderstaande regels en neem ze in acht. Samen zorgen we er zo 

voor dat iedereen veilig en verantwoord het sportcafé kan bezoeken. 

 

 Blijf thuis als je (milde) klachten hebt, op de uitslag van een Corona-test wacht, of 

een nauw contact bent van en bewezen COVID-19-patiënt. Schud geen handen 

en hanteer de RIVM-richtlijnen voor handenwassen en hygiëne. Zie ook de 

Algemene regels Olympos.  

 Het sportcafé is (binnen) gesloten, alleen het terras is geopend. 

 Houd overal ten minste 1,5 meter afstand. 

 Het terras is alleen toegankelijk voor personen met een geldige OlymPas. 

 Reserveren is verplicht en kan uitsluitend aan de deur op vertoon van je geldige 

OlymPas. 

 Om meerdere mensen plek te kunnen bieden, werken we met timeslots.  

 Er geldt bij de entree een registratieplicht.   

 Desinfecteer bij binnenkomst je handen. 

 Gebruik uitsluitend de aangegeven in- en uitgang en de aangegeven looproutes. 

 Het terras bestaat uitsluitend uit zitplaatsen; staan is niet toegestaan. 

 Stoelen en tafels niet verplaatsen in verband met de afstandsregels. 

 Op het terras kan alleen gezeten worden op de daarvoor bestemde plekken (de 

groene vlakken). 

 Ruim je eigen afval op in verband met de hygiëne. De medewerkers 

desinfecteren daarna de stoelen en tafel voor de volgende gasten. 

 Op het terras is een consumptie verplicht. 

 Buiten de openingstijden is het niet toegestaan om plaats te nemen op het 

terras. 

 Alleen op het terras is het nuttigen van alcoholhoudende dranken toegestaan. 

Dus niet elders op de accommodatie.  

 Op het gehele Utrecht Science Park geldt een rookverbod, dus ook op en rond 

Olympos en het sportcafé. 

 Heb begrip voor de aanwijzingen van het personeel en de voorschriften volgens 

de regels van RIVM en sportbonden. 

 Volg altijd de aanwijzingen van het Olympospersoneel op en houd je aan 

bovenstaande regels. Doe je dat niet, dan kan je toegang worden ontzegd. 

 

Bij voorbaat dank voor je medewerking!  

 

 
 

 

Datum: 1  september 2021. 

https://www.olympos.nl/Portals/1/Documenten/Corona/Algemene_regels.pdf
https://www.olympos.nl/Portals/1/Documenten/Corona/Algemene_regels.pdf

