Ordensregler for Team Bade
Generelt
Brug af anlægget sker på eget ansvar.
Børn under 7 år må kun benytte anlægget sammen med en voksen.
Børn - der er fyldt 7 år - har ikke adgang til omklædningsrum for det modsatte køn.
Kontakt personalet, hvis du har behov for hjælp.
Udleverede bånd skal bæres synligt.
Kamera må ikke benyttes i omklædnings- eller baderum. I svømmehallen må kamera anvendes efter aftale
med personalet.
Mobiltelefoni er tilladt i anviste områder.
Madvarer må indtages i anviste områder.
Anlægget påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge
eller andre effekter, der efterlades i lokaler, skabe eller værdibokse.
For at sikre alle brugere ordentlige muligheder for at benytte anlægget, kan der være restriktioner i badetiderne.
Af hensyn til alle brugergrupper skal personalets anvisninger følges. Anlægget kan bortvise brugere, der ikke
følger anvisningerne.

Sikkerhed
Den del af bassinet - hvor der ikke kan bundes - må kun bruges af svømmere. Man skal kunne svømme 50
meter uden pause og uden hjælpemidler. Ved tvivl: spørg livredderen.
For at forebygge ulykker er det ikke tilladt at:
- løbe
- skubbe
- dykke andre
- bruge snorkel
- bruge blybælte
Alkohol og andre rusmidler må ikke medbringes på anlægget. Berusede/påvirkede personer har ingen adgang.
Genstande af glas må ikke medbringes i omklædningsrum, baderum eller svømmehal.

Hygiejne
Personer, der lider af smitsomme sygdomme, diarrésygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse,
betændelse i huden eller andre smitsomme sygdomme, specielt hudsvamp og fodvorter, må ikke anvende
badeanlægget.
Bassiner og sauna må kun benyttes efter grundig vask med sæbe. Al indsæbning skal foregå uden badetøj.
Efter indsæbning skylles grundigt. Reglen gælder også håret - alternativt kan badehætte benyttes.
Efter toiletbesøg foretages ny grundig vask med sæbe og afskylning.
Badende skal være iført helt og rent badetøj. Undertøj må ikke bæres under badetøjet.
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