TRIVSELREGLER I WALKESBORGSBADET
Var rädd om dig själv, du är här under eget ansvar
Lämna värdesaker hemma eller lås in dem i ett värdeskåp.
Walkesborgsbadet ansvarar inte för värdesaker
Halkrisk finns inom hela anläggningen. Ta det försiktigt!

VISA
!
HÄNSYN

Vid brand skall fastigheten utrymmas. Följ alltid personalens anvisningar.
Följ skyltar med säkerhetsregler och personalens uppmaningar. Personalen kan vid upprepade
förseelser tvingas vidta åtgärder och avvisa dig från simhallen.
För badbesök under skoltid är läraren ansvarig för sina elever.
I WALKESBORGSBADET ÄR DET FÖRBJUDET ATT
• röka och använda alkohol eller andra droger
• vistas här om du är påverkad
• använda foto- och ljudupptagningsutrustning
• uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt väcka obehag eller ofreda andra
Personalen har rätt av avvisa eller avstänga personer som inte följer dessa regler.
Vid alla misstankar om brott görs polisanmälan.

BAD

SOLARIUM

Barn under 12 år ska alltid ha sällskap av
ansvarig vuxen - oavsett simkunnighet.
• Ombyte endast om i omklädningsrummet.
Lämna dina ytterskor i omklädningsrummet.
• Duscha innan badet, tvätta håret och hela
kroppen, utan badkläder.
• Ha inte på dig underkläder innanför
badkläderna.
• Barn som behöver blöja ska bada i särskilda
tätt åtslutande badkläder (finns att köpa i
kassan).

Åldersgräns 18 år gäller i våra solarier.
• Byt om i omklädningsrummen, inte i solariet.
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Växla in överblivna solpoletter i kassan.
Ta inte med dem hem.

GYM
Åldersgräns 16 år gäller i gymmet.
• Ta inte med barn till gymmet. Det finns stor
risk för skador!
• Ha träningskläder på dig när du tränar.
• Torka av maskiner och ytor och plocka iordning vikter efter dig.
• Walkesborgsbadet arbetar för en dopingsfri
miljö. Därför måste du skriva under ett avtal
hos oss och dopingkontroll kan utföras.

BASTU & RELAX
• Bada bastu utan kläder (annars frigörs giftig
klorgas).
• Häll inte vatten på bastuaggregatet.
• Hår och kroppsvård är inte tillåtet i bastun.
• Använd sittunderlag - handduk eller sittlapp
går bra.

