Sikkerheds/ordensregler for
Tønder svømmehal
Det er ikke tilladt:
 At gå i vandet med smitsomme sygdomme, som f.eks. diarré, ondt i halsen,
betændelse i huden, fodsvamp, fodvorter osv. Er du i tvivl kontakt egen læge
eller spørg badepersonalet.
 At lave hovedspring på bassindybder under 3,85 meter
 At løbe i svømmehallen
 At skubbe hinanden ned i bassinerne fra bassinkanten
 At tage kvælergreb eller at dykke hinanden
 At tage svømmevinger eller håndvægte på fødderne
 At lege med Aquafitness – skal bruges til dets formål
 At klatre på gelænderet mellem de to små bassiner at gå over kanten og ned i
det mellemste bassin.
 At kaste eller slå med legetøjet
 At spille bold i varmtvandsbassinet
 At have tyggegummi i munden i svømmehallen
 At spytte eller tage bassinvand i munden
 At færdes med fodtøj i svømmehallen
 At gå ved bassinkanten med svømmefødder på (de knækker)
 At lave trampolinspring (hoppe flere gange før man springer) på vipperne eller
at springe med svømmevinger på fra 3m. vippen.
 At hænge, sidde eller stå på banetovene i bassinet
 At benytte snorkel i svømmehal
 At anvende undertøj, T-shirt mm. under badning/svømning i svømmehallen
 At fotografere uden tilladelse
 At bruge baderinge, plader og andre flyde genstande i den dybe ende af 25 m.
bassinet.

Man skal:
 Straks efterkomme livredderens anvisninger - tilsidesættelse af anvisningerne
vil medføre bortvisning
 Vaske sig efter anvisningerne i omklædningsrummene før man går i bassinet,
Sauna, Dampbad og når man har været på toilet
 Vaske håret eller benytte badehætte
 Skylle sig efter man har været i sauna eller dampbad før man igen går i
bassinet
 Benytte rent badetøj (badebukser, shorts, bikini eller badedragt, som er
beregnet til at bade/svømme i) ikke jeans/undertøj eller lignende (ikke
bomuld)
 Huske at blebørn skal benytte tætsluttende badeble + tætsiddende
badeshorts (også de som kun bruger nat ble), badebleer kan købes i
billetkontoret.
 Sørge for at børn kan svømme 200 m. uden hjælpemidler (svømmevinger eller
bælte) før de har lov til at være alene i det store bassin. Mindre børn som ikke
kan svømme, SKAL under hele opholdet i svømmehallen, være under konstant
opsyn af en voksen person over 18 år, den voksne skal under hele opholdet
være umiddelbart i nærheden af barnet
 Kun have én vippe åben ad gangen og må kun springe lige ud fra vipperne
 Overholde alle regler i og omkring rutsjebanen.

