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29.8.2019

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Uimahallin yleisen viihtyvyyden vuoksi on hyvä tietää, mitä perussääntöjä noudattamalla luomme kaikille hallissa oleville/työskenteleville mahdollisimman mukavan liikuntaelämyksen sekä turvallisen liikkumis- sekä työympäristön.

1. Hygienia
1.1 Peseydy ilman uima-asua ennen saunaan ja altaaseen menoa. Hiukset tulee kastella ja tai käyttää uimalakkia. Pitkät hiukset tulee sitoa.
1.2 Uima-asu päällä ei saa mennä saunaan
1.3 Ihokarvojen ajelu, hiusten värjäys tai leikkaus, kynsien ja jalkojen hoito tai muut vastaavat toimenpiteet
eivät ole sallittuja tiloissamme.
1.4 Kuntosalilaitteet tulee pyyhkiä käytön jälkeen.

2. Ikärajat eri palveluihin
2.1 Alle 8-vuotias tai uimataidoton pääsee uimaan vain täysi-ikäisen uimataitoisen henkilön kanssa.
2.2 Kouluikäiset lapset menevät oman sukupuolen pukuhuoneisiin.
2.3 Kuntosalille ja ryhmäliikuntaan ikäraja on 15 vuotta.
2.4 Huoltaja on aina vastuussa alaikäisestä lapsesta/ nuoresta tiloissamme.
2.5 Kuntosali ei sovellu pienten lasten leikki-/oleskelutilaksi.
2.6 Kahluuallas on tarkoitettu vain pienille lapsille.

3. Käytösohjeet
3.1 Päihteiden käyttö ja esiintyminen niiden vaikutusten alaisena uimahallin tiloissa on kielletty.
3.2 Uimahallin henkilökunnalla on oikeus poistaa päihtynyt tai muutoin häiritsevä henkilö.
3.3 Uimahallin tiloissa ei saa valokuvata ilman henkilökunnan lupaa.
3.4 Kaikki uimahallilta lainatut/ vuokratut tavarat tulee palauttaa omalle paikalleen käytön jälkeen.
3.5 Uinti- ja kuntoiluaika on 2,5 tuntia pukeutumisineen.
3.6 Uintiaika päättyy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa ja uimahallista on poistuttava sulkemisaikaan mennessä.
3.7 Mikäli havaitset tiloissamme tai muiden asiakkaidenkäytöksessä epäkohtia/ turvallisuusriskin, pyydämme
ilmoittamaan tästä viipymättä uimahallin henkilökunnalle.
3.8 Uimaräpylöiden käyttöön pyydetään uimavalvojalta erityislupa.

4. Pukeutuminen sekä varusteet
4.1 Altaaseen voit mennä vain uima-asussa sekä uintiin tarkoitetuissa shortseissa.
4.2 Alusvaateet tai kuntoiluvaatteet eivät sovellu uima-asuksi.
4.3 Kunto- ja liikuntasaleilla käytetään ainoastaan sisäliikuntaan tarkoitettuja kenkiä sekä asianmukaisia sisäliikuntavaatteita.
4.4 Vauvoilla on käytettävä uimavaippoja
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5. Oma turvallisuus
5.1 25m altaaseen sekä monitoimialtaaseen vaaditaan 25 metrin uimataito.
5.2 25m altaaseen sekä monitoimialtaaseen ei saa viedä kellukkeita.
5.3 Hyppääminen on sallittu vain ison altaan hyppykorokepäästä.
5.4 Alaikäiset lapset ovat uimahallin tiloissa aina vanhemman vastuulla.
5.5 Uimahalliin saa tulla vain terveenä, ilman infektioita.
5.6 Allas- ja pesutiloissa ei saa juosta.
5.7 Palvelun tuottajan vastuu toiminnastaan ja asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista määräytyy
kulloinkin voimassa olevan vahingonkorvaus- ja kuluttajansuojalain säädösten mukaisesti.

6. Arvoesineet ja löytötavarat
6.1 Palveluntuottaja ei vastaa kävijän kadonneesta omaisuudesta eikä ole vastuullinen säilyttämään alle 20
euron arvoisia löytötavaroita.
6.2 Löytötavaroita säilytetään uimahallilla kolme kuukautta.

7. Tavaroiden säilytys
7.1 Pukukaapit ja säilytyslokerot ovat tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön on kiellettyä.

8. Korvausvelvollisuus
8.1 Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti uimahallin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Eeva Saarinen
Liikuntapalvelujohtaja

