Ordensregler folkebadene i Lierne - for din og andres trivsel!



Alle som vil benytte bassenget til folkebadene plikter å løse billett.
Alle som har gratis badebevis skal vise det til badevakt. Hvis ikke man har det med må
man betale ordinær billett.



Alle som bruker folkebadene i Lierne må rette seg etter ordensreglene og beskjeder fra
personalet.



Barn til og med 4. klasse skal ha tilsyn av foresatte/voksne over 18 år i bassenget. Dersom
barna ikke er svømmedyktige, må den voksne være i bassenget sammen med barna. Barn
eldre enn 4. klasse som ikke er svømmedyktige skal også følges av voksenperson over 18.år.
Respekter andre som befinner seg i basseng og garderober.
Dusj og vask deg uten badetøy grundig før du går i vannet.
Ikke utsett andre for fare. Ingen må skyves ut i vannet eller bli holdt under vann.
Det er ikke tillat å løpe, eller skubbe noen langs bassengkanten. Løping ikke tillatt hverken i
basseng, dusj eller garderobe.
Stuping er kun tillat på dypt vann.
Baklengs salto er ikke tillatt.
Unødig uro, herjing, dårlig oppførsel og kjeftbruk er ikke tillatt.
I bassenget skal det ikke benyttes badetøy som loer. Badetøyet skal være tettsittende, og
være minst mulig omfangsrikt. Ved tvil, spør badevakten.
Vær varsom med utstyret i svømmebassenget. Utstyr / badeleker skal kun brukes i vannet.
Hjelp oss å holde orden - rydd etter deg!
Spising i dusj, badstue og basseng er ikke tillatt.
Glassflasker er ikke tillatt.














Konsekvenser:





Badevaktene kan ved brudd på bassengreglene, eller dersom det på annen måte utvises
farlig adferd, utvise personer innenfor et kortere eller lengre tidsrom. Det bør i slike
tilfeller alltid gis en advarsel først.
Eventuelle skader som oppstår på grunn av hærverk, uforsiktig bruk eller annet, må
umiddelbart meldes til badevakt. Ekstra renhold, reparasjoner eller nyanskaffelser som
følge av tilgrising/skader, betales av brukerne. Ved skadeverk, vil man bli gjort
erstatningsansvarlig.
Dersom badevaktene finner at det er uforsvarlig med at det er for mange i bassenget, så
kan de nekte nye besøkere å komme inn, og/eller be de besøkere som vært i bassenget
lengst å forlate bassenget til det er forsvarlig å fylle på med flere badende igjen.

Disse ordensreglene er til for å gjøre folkebadet til et bra sted å være for store og små.
All bading og bruk av bassenganlegget er på eget ansvar.
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