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RESPECTEER DE BASIS VUISTREGELS
 Hou 1,5m afstand (tussen verschillende bubbels).
 Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 Schud geen handen en vermijd lichamelijk contact.
 Was je handen regelmatig met water en zeep of desinfecteer je handen.
 Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 Blijf thuis als je je ziek voelt.
 Blijf thuis als je 7 dagen voor het evenement symptomen vertoonde.
 Blijf thuis als je mogelijks in contact bent gekomen met een drager van het coronavirus.
 Volg de instructies van onze medewerkers ter plaatse nauwgezet voor de veiligheid van
jezelf en jouw medemens.
VERTREK NAAR DE VOORSTELLING
 Vergeet je mondmasker niet.
 Ga voor vertrek thuis al naar het toilet.
 Spreek af met je bubbel en vertrek samen naar de voorstelling.
BIJ AANKOMST
 Tent opent 20 minuten voor aanvang van de voorstelling.
 Vormt er een wachtrij aan de ingang, hou dan afstand en volg het advies van onze
medewerkers.
 De hoofdingang van de circustent volgt het principe van éénrichtingsverkeer.
 Bij het binnen- en buitengaan vragen we je om je mondmasker op te zetten tenzij je
jonger bent dan 12 jaar.
 Zorg dat je bubbel volledig is en op tijd. Jullie betreden samen de tent van de
voorstelling.
 Desinfecteer je handen bij het betreden van de tent.
 De locatie wordt systematisch gevuld per bubbel. Onze medewerkers verwijzen je naar
je plaats.
 Tussen personen van verschillende bubbels worden er 1 zitplaats vrij gelaten.
TIJDENS DE VOORSTELLING
 Blijf zitten.
 Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de voorstelling.
 De voorstelling duurt 1 uur en 15 minuten zonder pauze.
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NA DE VOORSTELLING
 Blijf zitten na afloop van de voorstelling. Bezoekers worden rij per rij naar de uitgang
verwezen op aangeven van de medewerker ter plaatse.
 De uitgangen bevinden zich in het midden zijwaarts van de tent links en rechts. Er wordt
een strikt éénrichtingsverkeer gebruikt.
WAAR ZORGT Tik Tak Circus VOOR?
 Aan de inkom van de tent, kassa en restauratiewagen is desinfecterende handgel
voorzien.
 Wij zorgen voor reiniging van de tent voor iedere voorstelling.
 Wij zorgen voor een goede verluchting van de tent.
 Wij voorzien mondmaskers voor bezoekers die hun eigen masker vergeten zijn tegen 1
euro per stuk aan de kassa.
 Onze medewerkers dragen mondmaskers en handschoenen.
OPSTELLING TENT INTERIEUR









In de circustent wordt er met ‘seating arrangements’ gewerkt, dit wil zeggen dat
bezoekers ook in hun zogenaamde contactbubbel (gezin, huishouden) komen, zolang er
rond de bubbel voldoende fysieke afstand wordt gehouden van andere
personen/bubbels.
In deze voorstelling zitten de bezoekers en wordt voorzien in een oppervlakte van 4 m2
netto-ruimte per bezoeker.
Max. capaciteit van 100 personen in de circustent.
Opstelling volgens de contactbubbels van het publiek.
Loge: 1 zitrij in gebruik.
Tribune: opstelling zitplaatsen volgens bubbels en minimum 1,5 meter afstand tussen
elke contactbubbel.

VERLUCHTING VAN DE CIRCUSTENT
De circustent wordt na iedere voorstelling en tot aanvang van de volgende voorstelling
voldoende verlucht. De zeilen onderaan de tent worden geopend en zorgen voor de nodige
luchtcirculatie onder de tribunes.
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VOORVERKOOP VAN TICKETS
 Tickets in voorverkoop verkrijgbaar aan de circuskassa elke dag van een voorstelling van
11u tot 12u en telkens 1 uur vóór de voorstelling.
 Door de voorverkoop willen we de wachtrijen verminderen aan de kassa net voor de
voorstelling.
 De persoon aan de kassa beschikt over een gedetailleerd plan van de zitplaatsindeling en
heeft duidelijk zicht op de verdeling van de bezoekers in de tent.
 Aan de kassa worden bezoekers erop attent gemaakt om het corona-preventieplan door
te lezen op onze website of facebookpagina.
KASSA EN RESTAURATIEWAGEN
 Er is een scherm van plexiglas voorzien.
 De verkoopsters dragen handschoenen en mondmaskers.
 Dispensers met alcoholgel zijn hier aanwezig.
 De wachtrij wordt voorzien van een aanschuifparcours. Dit wordt afgebakend door
linten volgens de gerespecteerde veilige afstand.
 Onze medewerkers waken er over dat er steeds een veilige afstand wordt gegarandeerd.
 Er is 1 moment waar er drankjes en versnaperingen kunnen worden aangekocht en dat
is bij aankomst aan de kassa.
CONTACTTRACING
Wij vragen de contactgegevens (naam en telefoonnummer) aan de bezoekers op aan de kassa.
Voor de toeschouwers gaat dit om één persoon per bubbel. Deze gegevens worden 30 dagen
bijgehouden en daarna vernietigd. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van de
bevoegde tracing-instanties. Bij geval van besmetting zullen de contactgegevens van de andere
mensen uit de bubbel worden opgevraagd door de bevoegde tracing-instanties.

Verantwoordelijke Tik Tak Circus en Corona-aanspreekpunt:
Marc Pauwels
0484 / 56 83 16
Marquis@pauwelscircus.com
Samuel@pauwelscircus.com

UPDATE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
NATIONAAL:
Vanaf 29 juli 2020 zijn evenementen tot nader order mogelijk voor maximaal 100 mensen
indoor en 200 mensen outdoor.
LOKAAL:
https://sectorgidscultuur.be/lokale-situatie/
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