AANPASSING

Beste schutter

versie 2020/07/06 13:30 u

Naar aanleiding van de beperkte heropening van de kantine
Wij verheugen ons u te kunnen melden dat de kantine terug opengaat vanaf maandag 06/07/2020.
U kan steeds informatie terugvinden via www.gostars.be of via de besloten groep op facebook.
U kan de voorwaarden hieronder terugvinden:
Algemeen:
- voelt u zich ziek blijf thuis! ( koorts, hoest, smaak…)
- ( zelf te voorzien) mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing in de gebouwen.
- Op de parking en in de eventuele wachtrij steeds afstand (1,5 meter) houden en elkaar zeker geen
hand geven.
- verplicht handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de gebouwen.
- bewaar altijd een afstand van 1,5 meter.
- tijdens het schieten (op de schietbaan) mag je je mondmasker afdoen.
- bij aankomst op zijn schietbaan zal de schutter het nodige doen om alles te ontsmetten.
- de schutter zal na zijn schietbeurt zelf instaan voor het opruimen van hulzen en schietbaan ( masker
verplicht) en zijn schietbaan te ontsmetten. ( vergeet de borstel, het vuilblik én de bedieningsknop
van de kabelbaan niet te ontsmetten)
- er is slechts 1 persoon per baan toegestaan ( met uitzondering van personen van dezelfde bubbel
max. 2 per baan!) en iedereen blijft op zijn eigen toegewezen schietbaan.
- op geen enkel ogenblik kan het rode licht in werking gesteld worden om de schietbaan te betreden
- het is verboden wapens door te geven ( behalve in eigen bubbel)
- er zijn geen schietbrillen/koptelefoons ter beschikking!
- KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR MITS GEPAST TE BETALEN (€ 1,00).
- enkel schutters zijn toegestaan in de gebouwen
- draag zorg voor jezelf en je collega schutters!
Elk probleem moet onmiddellijk gemeld worden aan de vertegenwoordiger/uitbater.
Elke mededeling van de vertegenwoordiger/uitbater aan de schutter moet zonder discussie
onmiddellijk opgevolgd worden!

Praktisch
Er kan enkel geschoten worden mits voorafgaandelijke reservatie.
Hoe kan je reserveren?
Via: https://timify.com/profile/gostar/?v=4
Heb je geen internet of ken je geen collega schutter dat online kan reserveren:
sms 0475/858533 of telefonisch*1
Vermeld duidelijk je volledige naam, lidnummer Gostar, dag en uur wanneer je wil komen
schieten.
Voorbeeld : Schampheleer Dirk, lidnummer 68, maandag 13/07/2020 tussen 20.00 uur en 21.30
uur en donderdag 16/07/2020 tussen 19.00 uur en 20.30
Wij bevestigen je dan het juiste uur dat je kan schieten.
*1 : gelieve volgende uren te respecteren: weekdagen tussen 12.00 uur en 12.30
Elke schietbeurt is beperkt in tijd ( 30 minuten)
Indien je in bubbel schiet ( max 2 personen) is de tijd beperkt tot 30 minuten de 2 schutters dienen
dan ook effectief aanwezig te zijn!

Bij aankomst:
- Volg de bewegwijzering ( begeef je rechtstreeks langs de tijdelijke ingang via de
wapenkamer naar de schietbanen tegen het door u gereserveerde tijdstip en baan)
Wens je nog een schietschijf dan kan je deze tegen gepaste munt nemen in de kantine op de
tafel.
-

Na het schieten begeef je je naar de kantine.

-

Wapens worden op de voorzien plaats in de kantine geplaatst!

-

Leg volgende documenten op de tafel of toog van de vertegenwoordiger (neem deze bij het
verlaten van je schietbaan reeds bij de hand):
 VERGUNNING(EN) VAN HET WAPEN WAAR U MEE GESCHOTEN HEEFT.
 SPORTSCHUTTERSLICENTIE
 SPORTSCHUTTERSBOEKJE GEOPEND OP DE PAGINA WAAR ER MOET
GETEKEND WORDEN REEDS OP VOORHAND INGEVULD
 LIDKAART OF BADGE GOSTAR VZW (LIDNUMMER!)

-

Je kan vrijblijvend in de kantine blijven mits de door de overheid opgelegde regelgeving op te
volgen. ( neem plaats aan een tafel en wij bedienen u aan tafel)
Voor het terrasje kan je bestellen (en zelf meenemen) aan de toog ( volg de
bewegwijzering!)

-

Je kan de kantine verlaten via de normale weg.

Dank voor jullie begrip!
Schampheleer Dirk
Uitbater Gostar vzw

