SOTKAMON UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

1) Suorita uintimaksusi kassaan ja säilytä kuitti. Alle 8-vuotiaat ja uimataidottomat pääsevät uimaan vain
hänestä vastaavan aikuisen tai 16v täyttäneen seurassa.
2)

Sijoita kaikki henkilökohtaiset tavarasi pukuhuoneessa vaatekaappiin. Pidä kaapin avain mukanasi, sillä avain
on merkkinä uintimaksun suorittamisesta.

3) Ulkojalkineilla käynti pesu- ja allastiloihin on kielletty.
4) Särkyvien esineiden vienti puku-, pesu- ja allastiloihin on kielletty.
5) Purukumin käyttö puku-, pesu- ja allastiloissa on kielletty.
6) Tupakanpoltto, nuuskan käyttö, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen on
kaikissa uimahallin tiloissa kielletty.
7) Kaikkien tulee peseytyä (myös hiukset) pesutiloissa ennen uima-altaaseen menoa. Saunaan saa mennä vain
ilman uima-asua pl. luvan saaneet henkilöt (merkki).
8) Uinti on sallittu vain uintiin tarkoitetussa uima-asussa. Urheiluhousujen tai shortsien käyttö uima-asuna on
hygieniasyistä kielletty.
9) Juokseminen, meluaminen, toisten uimareiden häiritseminen ja altaisiin tyrkkiminen on kielletty.
10) Altaaseen saa hypätä vain syvän altaan syvästä päädystä.
11) Vesiliukumäki, poreet ja putous eivät ole käytössä, kun porras- tai monitoimialtaassa on opetusta.
12) Vesiliukumäessä on noudatettava järjestystä ja rauhallisuutta. Varmista ennen laskua, että edellinen laskija on
jo tullut alas altaaseen. Pää edellä laskeminen on kielletty.
13) Uiminen ei ole suositeltavaa sairaana tai toipilaana.
14) Vuokatin urheiluopiston henkilökunta valvoo ja vastaa uimahallin käytön turvallisuudesta. Uinninopetuksen
vastuu on opetuksen järjestäjällä.
15) Ryhmien (esim. koululaiset, tilausryhmät) vetäjien on vastattava ryhmänsä käyttäytymisestä ja turvallisuudesta
opettajien ja avustajien avulla uimahallin tiloissa.
16) Allastilasta poistutaan viimeistään puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.
17) Uimahallista poistuttaessa avain ja vuokratut tarvikkeet on palautettava takaisin kassalle.
18) Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle. Löytötavaroita säilytetään n. 1 kuukausi. Urheiluopisto ei vastaa
henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta. Varkaustapauksissa käänny heti hallihenkilökunnan puoleen. Älä
ota arvoesineitä mukaan uintikäynnillesi.
19) Kaikkien uimahallin käyttäjien tulee noudattaa tätä järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja
määräyksiä. Rikkomuksien sattuessa henkilö voidaan poistaa uimahallista ja häneltä voidaan kieltää uimahallin käyttö määräajaksi.

Noudattamalla näitä sääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita teet omasi ja toisten asiakkaiden olon uimahallissa
viihtyisäksi ja miellyttäväksi. Tervetuloa uimahalliin !
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