SALON UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Yleistä
• Sisäänpääsymaksu oikeuttaa 2,5 tunnin oleskeluun uimahallin tiloissa.
Maksuun sisältyy kuntosalin käyttö (ikärajat huomioiden).
Uinti / kuntosaliaika päättyy iltaisin ½ t kassan sulkemisen jälkeen.
•

Alle 9-vuotiaat tai uimataidottomat lapset saavat tulla uimahallitiloihin
vain täysi-ikäisen aikuisen seurassa. Uimataidotonta lasta ei saa jättää
yksin mihinkään uimahallin tiloihin.

•

Kuntosalia voivat itsenäisesti käyttää 15 vuotta täyttäneet nuoret ja
aikuiset, 13 vuotta täyttäneet nuoret pääsevät kuntosalille aikuisen
seurassa.

•

Kuntosalissa tulee käyttää sisäliikuntavarusteita, ei uima-asua.

•

Henkilöiltä, joilla on tarttuvia tauteja, avohaavoja tai jalkasientä, on
uimahalliin pääsy kielletty.

•

Päihtyneenä esiintyminen, päihteiden hallussapito ja käyttö sekä
tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa uimahallin tiloissa.

•

Uimahalli ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavaralain
mukaan vastuullinen säilyttämään alle 20 euron arvoisia löytötavaroita.
Arvotavarat toimitetaan poliisilaitokselle.

Käyttäytyminen puku- ja pesutiloissa
• Ennen saunaan ja altaaseen menoa on aina peseydyttävä, myös hiukset
on kasteltava. Saunominen ja peseytyminen tapahtuu aina ilman uimaasua. Pitkät hiukset tulee pitää sidottuina kiinni tai käyttää uimalakkia.
•

Ulkojalkineiden käyttö pesu- ja allastiloissa ei ole sallittua. Puhtaita
suihkusandaaleja tms. voi käyttää.

•

Ruoan, purukumin, juomien tai särkyvien esineiden tuominen altaalle tai
pesutiloihin on kielletty. Korut suositellaan myös jätettäväksi
pukukaappeihin.

•

Saunassa suositellaan käytettäväksi omaa laudeliinaa, myös kassa myy
laudeliinoja.

•

Kierrä uima-asusi kuivaksi ja kuivaa itsesi pesuhuoneessa, jotta
pukutilojen lattioille ei kulkeutuisi paljon vettä

Allaskäyttäytyminen
• Uimaräpylöiden ja snorkkelin käyttö on sallittu uinninvalvojan luvalla.

•

Rataköysissä roikkuminen on kielletty.

•

Hyppytornista hyppääminen ainoastaan uinninvalvojan luvalla.

•

Juokseminen allasalueella on kielletty

•

Liukumäen sääntötauluun kirjattuja ohjeita ja liikennevaloa on
ehdottomasti noudatettava. Liukuminen on sallittua vain jalat edellä
istuen tai selällään maaten. Yksi henkilö kerrallaan.

Muuta
• Henkilökunnalla on oikeus varoittaa asiakasta huonon käytöksen tai
sääntöjen noudattamatta jättämisen takia. Henkilökunnalla on oikeus
poistaa asiakas uimahallin tiloista huonon tai häiritsevän käytöksen takia.
Sääntöjen rikkomisesta voi seurata määräaikainen porttikielto.
•

Henkilökunta on vastuussa järjestyssääntöjen noudattamisen
valvonnasta, jotta kaikkien uimahallin asiakkaiden turvallisuus ja
viihtyvyys olisi taattu.

•

Henkilökunnalta voitte kysyä lisää ohjeita uimahallissa ja hallin tiloissa
toimimisesta. Henkilökunta on paikalla teitä varten.

Viihtyisiä uimahetkiä!
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