Velkommen til foreninger i Team Bade
Særlige krav til foreninger i svømmehaller
Vi ønsker jer god fornøjelse og ser frem til, at I får en god oplevelse. Når I bruger
svømmehallen, forventes I (jeres ledere, trænere, medlemmer og forældre) at
overholde følgende regler og procedurer:

Regler
-

Anvisninger givet af personalet skal altid efterkommes.
Foreningerne skal sørge for oprydning efter træning.
Medlemskort skal forevises på forlangende (f.eks. hvis I har tid samtidig med,
at der er offentlig åbnet).

Sikkerhed
Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar. I har det fulde ansvar for jeres medlemmers
sikkerhed.
Det betyder, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale
forhold såsom livredningsudstyr og alarmeringsplan og med gyldigt opsynsbevis. Hvis dette ikke er tilfældet,
kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise jer.
I starten af sæsonen afholder Team Bade bassinprøver lokalt på anlæggene. Der vil også være mulighed for
løbende at erhverve bassinprøven. En bassinprøve er gyldig i 18 måneder, og det bevis, der udstedes, skal
bæres synligt i svømmehallen.

Kursus i svømmehalsopsyn/bassinprøve
De udbudte kurser findes på teambade.plan2learn.dk
Tilmeldingen foregår elektronisk, og det er vigtigt, at der foregår med klubbens accept.
En gyldig livredderprøve bestået i andet regi, (f.eks. DSU´s Bassinlivredderprøve), kan ”konverteres” til et
Team Bade bevis – kontakt kursus@teambade.dk
Har du spørgsmål eller forslag til nye kurser så kontakt Team Bades kursusafdeling via
kursus@teambade.dk

Adgang til omklædning
15 minutter før træningspassets begyndelse. Umiddelbart efter træningspassets ophør skal hallen forlades.
Træneren/opsynet er den sidste, der forlader anlægget. Ønsker man at få adgang til anlægget før, skal det
aftales med lokal anlægsleder. Det kan ikke garanteres, at det er muligt.

Brug af sauna
Såfremt det er praktisk muligt, er saunaen til rådighed i forbindelse med foreningers brug af
svømmeanlæggene:
- Tidligst 15 min. før bassintid.
- Indtil 15 min efter bassintid. Bemærk at sidste hold på dagen ikke kan forvente adgang til sauna efter
endt træning.
- Der må ikke kastes vand på saunaovnen.

Sæson
Sæsonen løber fra 1. september til 31. maj. Husk at orientere jer om lukkedagene på de respektive anlæg
via www.teambade.dk
Som udgangspunkt er alle brugere forhåndsaflyst i skoleferier fx uge 42, uge 7 og påskeugen (med
undtagelse af Bellahøj). Kontakt det lokale anlæg for at søge om træning i disse uger. Det kan ikke
garanteres, at det er muligt at efterkomme ønsket.
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Aflysninger
Der vil desværre kunne forekomme aflysninger:
- Akutte aflysninger, der opstår i forbindelse med tekniske nedbrud. Vi aflyser kun når det er nødvendigt
pga. sikkerheden.
- Planlagte aflysninger pga. stævner eller andre aktiviteter på anlægget. Vi forsøger at lægge disse
således, at de generer mindst muligt. I kan holde jer orienteret om de planlagte aflysninger på jeres
bookingbeskeder, der findes på Interbook.
Ønsker I selv at afholde et stævne eller arrangement, så skal det som udgangspunkt ansøges samtidigt med
sæsonansøgning via Interbook. Ansøgningsperioden er hvert andet år senest d. 1. februar og gælder for 2
år.
Ansøgninger, der i sæsonen modtages senere end 5 uger før stævnets/turnerings eller arrangementets
afholdelse, vil ikke kunne imødekommes i henhold til vagtplanlægning og bemanding.

Fremmøderegistrering
Foreningerne er forpligtede til at registrere deres deltagere i svømmehallen. Registreringen foregår via de
opstillede ”touchskærme” i forhallen. Registreringen kan kun foretages af den træner, klubben har tilknyttet
holdet, og kun efter holdets tid er overstået. Hvis træneren har problemer med indtastningen, så kontakt
hallens personale. Ingen indtastning = intet fremmøde.
Spørgsmål rettes til halbooking@teambade.dk

Udnyttelse
Svømmefaciliteterne er en sparsom ressource, som der er stor efterspørgsel på.
Vi bruger ”minimumskrav” til at sikre en god udnyttelse af faciliteterne.
Hvis I opdager, at I ikke lever op til minimumskravet, så kontakt os proaktivt. Så vil vi, i samarbejde med jer,
finde en løsning.
Minimumskrav til deltagerantal pr. time
Svømning – 25m bassiner

4 pr. bane (elite: 3 pr. bane)

Svømning – 50m bassin

8 pr. bane (elite: 6 pr. bane)

Livredning

4 pr. bane

Fridykning, finne- og apparatsvømning

3 pr. bane

Handicapsvømning

2 pr. bane

Vandpolo

14 pr. bassin

Undervandsrugby

14 pr. bassin

Sportsdykning

14 pr. bassin

Fridykning

14 pr. bassin

Udspring

12 pr. bassin

Kajakpolo

10 pr. bassin

Synkronsvømning

10 pr. bassin

Øvrige: Undervandsjagt, vandaerobic mm. 12 pr. bassin
Undervisnings-bassin
Sundby og Emdrup

14 i helt og 7 i halvt bassin

Frankrigsgade, Øbro-Hallen, Bellahøj

8 i helt og 4 halvt bassin

Valby, varmvandsbassin

8 i helt og 4 i halvt bassin
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