
Sporten op Olympos: belangrijke informatie en regels 

 
We verzoeken je kennis te nemen van deze informatie en regels vóórdat je naar 

Olympos komt en ze in acht te nemen. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen veilig 

en verantwoord op Olympos kan verblijven. 

 

Algemeen 

 Volg de basisregels. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als je 

gevaccineerd bent. Blijf thuis tot de testuitslag bekend is en volg de adviezen van 

de GGD. 

 Doe regelmatig een zelftest. 

 Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij 

gevaccineerd zijn. 

 Schud geen handen. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook vóór en na je bezoek aan 

Olympos. In onze entreehal kun je gebruik maken van desinfecterende 

handzeep, waarbij geen water nodig is. 

 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor 

iedereen. 

 Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte, waar mogelijk. 

 Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd, 

vooral op plekken waar het druk is. 

 Sportcafé Olympos is open.  

 Alcoholgebruik is op het gehele sportcentrum (zowel binnen als buiten) ten 

strengste verboden. 

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

rond Olympos. 

 Volg altijd de aanwijzingen op van het Olympos-personeel en bij een training of 

wedstrijd van de organiserende vereniging of instelling. 
 
 

Sporten 

 Vooraf reserveren is verplicht. 

 Kom alleen naar Olympos met een van tevoren gemaakte reservering of voor je 

training of wedstrijd. 

 Kleedruimtes, douches, toiletten en lockers zijn  beschikbaar. 

 Alle trainingen en wedstrijden zijn toegestaan. 

 

Kijk a.j.b. ook op de webpagina van de sport of les waar je aan wil deelnemen, voor de 

regels die voor dat specifieke sportonderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Toeschouwers 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


 Tijdens de openingstijden van Sportcentrum Olympos mogen toeschouwers 

aanwezig zijn. 

 Toeschouwers hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

 

Bij voorbaat dank voor je medewerking! 

 

Datum: 25 februari 2022 
 


