JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
·

Jokaisen tulee peseytyä ilman uima-asua huolellisesti ennen altaaseen menoa, myös wc-käyntien
jälkeen. Myös hiukset tulee pestä tai käyttää uimalakkia. Pitkät hiukset on pidettävä kiinni. Näin
voimme vähentää kloorin määrää uimavedessä. Mitä huolellisemmin peseydyt, sitä vähemmän
klooria tarvitsemme uimavedessä.

·

Uinti ja allasosastolle meno on sallittu ainoastaan uima-asussa! Poikkeuksena valmentajat ja valvojat,
joilla tulee olla puhdas valmentajan/valvojan asu. Myös uimashortsit hyväksytään uima-asuksi.

·

Ulkojalkineilla käynti allas- ja pesutiloihin on kielletty. Puhtaat allaskengät puetaan ja riisutaan
pesuhuonetiloissa.

·

Jalat tulee desinfioida pesuhuoneeseen tultaessa, ennen saunaan menoa ja ennen altaaseen menoa.
Pesuhuoneissa on kaksi desinfiointipistettä. Desinfioi myös allaskengät.

·

Uintiaikasuositus on 1,5 tuntia. Suositus tarkoittaa allasaikaa, tämän lisäksi voit oleskella sauna- ja
pukuhuonetiloissa haluamasi ajan.

·

Uimataitoiset kouluikäiset tytöt käyttävät naisten pukuhuoneita ja pojat miesten pukuhuoneita.

·

Alle 9-vuotiaat sekä uimataidottomat ja erityisryhmät tarvitsevat mukaansa henkilön, joka vastaa
heidän oleilustaan ja valvonnastaan uimahallin tiloissa.

·

Kaikki vaatteet tulee laittaa pukukaappiin, myös kengät. Uimahalli ei vastaa omaisuuden
katoamisesta.

·

Saunaan tulee mennä ilman uima-asua, sillä kloori höyrystyy kuumassa ja muodostaa myrkyllisiä
kaasuja. Ne saattavat aiheuttaa hengitysvaikeuksia muille saunojille. Laudeliinan käyttö saunassa on
suositeltavaa. Laudeliinoja voi tarvittaessa ostaa kassalta.

·

Juokseminen, töniminen ja kiusaaminen on kielletty kaikissa tiloissa.

·

Noudata liukumäen ja hyppyaltaan sääntöjä.

·

Liukumäessä voi laskea vain yksi henkilö kerrallaan.

·

Pää edellä laskeminen liukumäessä on kielletty.

·

Otathan huomioon myös muut uimahallin asiakkaat.

·

Uimahallin turvallisuus, hygieenisyys ja viihtyisyys on kaikkien yhteinen etu. Siksi uimahallissa ei voi:
-

esiintyä alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena

-

juosta, meluta eikä käyttäytyä häiritsevästi

-

roikkua rataköysissä

-

sukeltaa ilman valvontaa (yli 25 m ja toistuvat syvyyssukellukset 4 m)

-

käyttää purukumia tai nuuskaa

-

käyttää voimakkaita hajusteita

-

värjätä hiuksia, poistaa ihokarvoja

-

pestä pyykkiä

-

käyttää kameraa ilman uinninvalvojan lupaa

-

syödä eväitä

·

Uimahallissa saa käyttää omia uintivälineitä vain, jos ne ovat yksinomaan uimahallikäytössä (esim.
juoksuvyöt, uimalelut ja räpylät).

·

Laita kaikki roskasi roskakoriin.

·

Jos havaitset uimahallin tiloissa mitä tahansa turvallisuutta vaarantavia asioita, ota välittömästi yhteys
uinninvalvojiin.

·

Löytötavarat ovat noudettavissa kahvilan aulan löytötavaralaatikoista. Säilytämme löytötavaroita
kahden viikon ajan. Arvoesineet toimitamme poliisiasemalle.

·

Näitä järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita on
noudatettava. Henkilö tai yhteisö, joka ei noudata järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita, voidaan
määrätä poistumaan uimahallista ja uimahallin käyttö voidaan määräajaksi kieltää.
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