Baderegler i Strib Svømmehal
-

-

Svømmehallen har intet ansvar for tøj, penge eller værdigenstande
Inden du går i svømmehallen skal man vaskes grundigt over hele kroppen, samt dit
hår af hensyn til badevandets kvalitet
Efter brug af sauna eller toilet skal man vaskes påny
Respektér venligst barfodsområdet, og stil sko i skohylden eller inde i skabet
Alle blebørn skal benytte badeble
Børn over 6 år må ikke medbringes i omklædningen af modsatte køn
Man må ikke gå i vandet hvis man har et åbent sår
Hvis dit barn ikke kan svømme selv og uden brug af hjælpemidler, skal forældrene
altid holde opsyn med dette/disse børn
Livredderne er altid tilstede i svømmehallen når der er åbent, og er uddannet til at
yde den nødvendige førstehjælp, hvis der sker en ulykke. Desuden har alle
livreddere bestået bassin- eller erhvervslivredderprøve
Svømmebælter og vinger ligger til fri afbenyttelse i svømmehallen
Det er ikke tilladt at have underbukser på indenunder sine badebukser

Ordensregler inde i svømmehallen
Det er ikke tilladt:
- At løbe i svømmehallen
- At springe på hovedet i den lave ende af det det store bassin eller i det lille bassin
- At være mere end 1 på vippen
- At tage mad med ind i svømmehallen
- At anvende tyggegummi
- At ryge i anlægget
- At benytte snorkler og svømmefødder (må kun benyttes i undervisnings situationer)
- At have mobil fremme inde i svømmehallen - dvs. Ingen billeder eller videoer!
- At være mere end 10 på det store badedyr af gangen - vis hensyn
- At skubbe hinanden på kanten
- At hænge i banetovet
- At tage legesager med over i det store bassin, medmindre livredderne har sagt god
for det
- At lege i svømmeområdet (bane nr. 5 + 6) - disse 2 baner er kun til svømning
- At hoppe fra 3m vippen uden godkendelse fra livredderne

