Kultur og velferd

Ordensreglement Sømna svømmehall.
1. Adgang til badeanlegget har personer som har løst billett.
2. Besøk i annen hensikt enn å bade kan bare tillates av badevakt.
3. Berusede personer har ikke adgang. Bruk av rusmidler er forbudt. Røyking er forbudt i garderobe, dusj og
svømmehall, og ved inngangspartiet til badet.
4. Dyr har ikke adgang til badet.
5. Personer som lider av smittsomme sykdommer har ikke adgang til badet. Personer som bærer plasterlapper
eller bandasje som ikke kan tas av, har ikke adgang til svømmehallen.
6. Badetiden er 1 time, av - og påkledning iberegnet. Personalet har plikt og rett til å minne badende om
tidsfristen. Barn under 14 år som ikke er i følge med voksne må forlate badet senest kl. 20:00. Barn under 10 år
som ikke er svømmedyktige, har ikke adgang til badet alene.
7. Det er ikke tillatt å bruke fottøy i barfotgangene. Sko må tas av i yttergangen. Gjenstander som kan knuses
må ikke tas med i dusjrom eller garderobe.
8. Enhver leietaker må vise hensyn ovenfor andre leietakere og kommunens eget bruk. Utover
alminnelig erstatningsrettslig ansvar er Sømna kommune ikke ansvarlig for ulykker eller
skade på person eller eiendom under bruk av badet som ikke er i kommunal regi. Sømna
kommune er ikke ansvarlig for tap av eiendeler i og ved anlegget.
9. Grundig såpevask uten badeantrekk må foretas før bruk av svømmehall. Urenslighet av enhver art er forbudt i
svømmebassenget og badet for øvrig. De badende bar rett og plikt til å hjelpe personalet med å overholde dette.
10. Personer som ikke kam svømme, må bruke den grunne delen av bassenget. Svømmedyktige må vise hensyn
overfor mindre svømmedyktige. Stuping må bare foregå når det ikke er risiko for andre og bare fra den dypeste
siden. Løping rundt bassenget og bryting, skrik og skrål må unngås.
11. Hvis noe av utstyr eller inventar blir ødelagt skal det meldes til vaktmester eller kommunens
tekniske avdeling på tlf. 750 15 030
12. Badende må rette seg etter instrukser fra betjeningen, som har rett til å vise bort personer som sjenerer andre
ved støyende eller upassende oppførsel.
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