Generelle retningslinjer for brug af svømmehallen
•

Ophold i svømmehallen sker på eget ansvar - under kyndig overvågning af vores livreddere

•

Personalets anvisninger skal altid følges

•

Vi påtager os intet ansvar for personlige ejendele, der efterlades i lokaler, skabe eller værdibokse

•

Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen over 18 år

•

Når et barn er fyldt 7 år, har det ikke længere adgang til omklædningsrummene for det modsatte køn (kontakt
venligst personalet, hvis der er behov for hjælp)

•

Børn med svømmevinger/-bælter må kun opholde sig på lavt vand, og skal altid være sammen med en voksen

•

Den dybe del af bassinerne må kun benyttes, hvis du minimum kan svømme 25 meter (uden hjælpemidler)

•

Flaskedyk i den offentlige åbningstid er ikke tilladt, og der henvises til at tage kontakt til dykkerklubberne

•

Påvirkede personer (alkohol, euforiserende stoffer e.l.) har ikke adgang til anlæggene

•

Vi forbeholder os retten til at bortvise brugere der ikke følger ordensreglementet. I grovere tilfælde kan der
udstedes en karantæne fra anlægget

•

Vi forbeholder os retten til at ændre på svømmehallernes åbningstider, og bassinernes opsætning

Hygiejne
•

Kun badegæster iført rent og anstændigt badetøj har adgang til anlægget

•

Der må ikke bæres undertøj under badetøj

•

Efter toiletbesøg skal der foretages en ny grundig afvaskning med sæbe

•

Intimbarbering skal altid foregå i aflukkede run, eller bagved forhæng. Husk at fjerne hår efterfølgende.

•

Børn der bruger ble skal både være iført en svømmeble, OG en stramtsiddende blebuks udenpå

Fotografering
•

Vi frabeder brug af smartphones, tablets o.l. i omklædningsrummene, af hensyn til diskretion overfor de øvrige
gæster, da det meste digitale udstyr i dag har indbygget kamera, og vi ikke kan kontrollere brugen heraf

•

Fotografering er ikke tilladt i svømmehallen, men du kan få en særlig tilladelse, ved at spørge personalet om lov

