Trivselregler
Våra trivselregler är till för att skapa en trevlig badupplevelse för alla. Du
ansvara själv för värdesaker och personliga tillhörigheter. Trivselregler
och säkerhetsregler är anpassade till vår verksamhet och för din trygghet.

Allmänt
Häng inte på linorna, visa hänsyn. Du får inte väcka anstöt eller obehag.
obeha
Spring inte, och stör inte andra. VI hjälps åt att hålla det rent och snyggt
omkring oss, för allas trivsel!
tr

Inga glasflaskor
Glas är förbjudet i omklädningsrummen,
omklädningsrum
duschar och simhallen.
simhall

Bad
Använd badkläder i bassängerna. Ha inte på dig underkläder innanför
badkläderna i bassängerna. Blöjbarn ska ha badblöja på sig i bassängen
(finns att köpa i kassan).

Fotografering och filmförbud
Fotografering och filmning är inte tillåtet i Gullringens simhall.
simhall
Följ skyltar med säkerhetsregler och personalens uppmaningar. Personalen
kan vid upprepade förseelser tvingas vidta åtgärder och avvisa dig från
simhallen.
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Driftstopp
Bajs eller kräks i poolen. Om olyckan är framme och vi får fekalier i
bassängvattnet, har vi skarpa rutiner som vi följer. Det innebär att vi får
stänga av bassängen och tillsätta kemikalier som renar bort bakterierna.
Det kan ta lång tid.
Det finns alltid en risk att detta händer, och att du får avbryta ditt badbesök
och kanske lämna simhallen. Vi ber er därför för att minimera risken,
genom att låta era barn gå på toaletten innan ni hoppar i bassängen. Tyvärr
så har vi ingen möjlighet att ge dig pengar tillbaka när detta uppstår! Ta
del av våra direktiv gällande Badhygien!

I simhallen får du inte
•
•
•

röka och använda alkohol eller andra droger
vistas här om du är påverkad
uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt väcka obehag eller
ofreda andra

Personalen har rätt att avhysa personer som inte följer badets regler.
Vid alla misstankar om brott görs polisanmälan.

Styrelsen
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