Openluchtzwembad
Het openluchtzwembad is open van 4 mei tot 1 september 2019!
De gemeente Hamme beschikt over een openluchtzwembad met een groot bad
(25 m x 17,5 m), een instructiebad (5,75 m x 17,5 m), een ruime ligweide en een
cafetaria met terras. Het zwembadseizoen loopt van mei tot begin september.
Iedereen die het openluchtzwembad betreedt, dient zich te houden aan het
reglement inwendige orde van het openluchtzwembad. Dit hangt ook uit aan
de kassa van het openluchtzwembad.

Zwemkledij
Een passend zwempak is verplicht!
Voor dames is dit een bikini of badpak eventueel aangevuld met
zwemshort, voor heren een aansluitende zwembroek of een
zwemshort. De zwemshorts zijn tot boven de knieën. Om
hygiënische redenen is het verboden een boxershort of slip (enig
ondergoed) te dragen onder de zwembroek, zwemshort, bikini of
badpak.

Vestiairekastjes
Het zwemcomplex beschikt over vestiairekastjes waar je
waardevolle spullen kan opbergen.

Afwijkingen in openingsuren openluchtzwembad
zaterdag 4 mei is het zwembad geopend vanaf 14u.
zaterdag 29 juni is het zwembad geopend vanaf 13u.
Bij onweer wordt het zwembad gesloten wegens veiligheidsredenen.

Toegangsprijzen
tot en met 5 jaar: gratis
vanaf 6 jaar tot en met 15 jaar: € 2,50
vanaf 16 jaar: € 3,50
scholen (beperkte uren): € 1,20
groepen (min. 10 personen): € 1,70
verminderingstarief (55-plus, leerkrachten, gezinnen met min. 3 kinderen* en
mindervaliden): € 2,50
OK-pas (-16 jaar): € 1,00
OK-pas (+16 jaar): € 1,50
12-beurtenkaart OK-pas (-16 jaar): € 10,00
12-beurtenkaart OK-pas (+16 jaar): € 12,00
12-beurtenkaart verminderingstarief (55-plus, leerkrachten, gezinnen met min. 3
kinderen* en mindervaliden): € 25,00

12-beurtenkaart (-16 jaar): € 25,00
12-beurtenkaart (+16 jaar): € 35,00
5-beurtenkaart voor Hamse gezinnen met 3 kinderen* of meer: € 5,00
Zwembrevet: € 1,20
Seizoenskaart: € 60,00 (breng zeker een pasfoto mee)
Start-to-swim: € 60,00 (seizoenskaart)
* Gezinnen met 3 kinderen: op vertoon van attest gezinssamenstelling.

Contact
Openluchtzwembad



Sportpleinstraat z/n
9220 Hamme





052 47 93 45
zwembad@hamme.be
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle informatie

