Uimahallin järjestyssäännöt
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2014 § 156
Näillä ohjeilla pyrimme takaamaan, että uimahallissa käyminen on jokaiselle viihtyisää, siistiä ja turvallista. Muista aina
noudattaa uimahallin sääntöjä, henkilökunnan ohjeita sekä hyviä tapoja.
1. Sisäänpääsymaksu oikeuttaa 2 h oleskelun uimahallin tiloissa. Kuntosalin käytöstä peritään erillinen kuntosalimaksu.
Kuntosalin käyttäjän ikäraja on 15 vuotta. Kortin latauksia ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.
2. Kouluiän saavuttaneet tytöt käyttävät naisten pukeutumis- ja peseytymistiloja ja pojat miesten tiloja.
3. Alle kouluikäiset, uimataidottomat ja erityisryhmät ovat tervetulleita uimahalliin mukanaan henkilö, joka vastaa erityistä huolenpitoa vaativan henkilön oleilusta ja valvonnasta.
4. Isoon altaaseen saa hypätä vain altaan syvästä päästä. Hyppääminen lastenaltaaseen on kielletty.
5. Peseydythän huolellisesti ennen uintia, jotta uimavesi pysyy puhtaana. Muista riisua uima-asu saunan ja suihkun ajaksi.
Hiukset on joko peitettävä uimalakilla tai pestävä ennen altaaseen menoa. Pitkät hiukset on hyvä sitoa kiinni.
6. Uiminen on sallittu ainoastaan varsinaisessa uima-asussa. Urheilu/rantashortsit eivät ole uima-asu.
7. Uima-asun käyttö saunoissa on sallittu vain erikoislupaan oikeutetuilla.
8. Elintarvikkeita tai särkyviä juoma- ja pesuainepulloja ei saa viedä puku-, pesu- ja allastiloihin.
9. Uimahallissa ei saa









esiintyä alkoholin ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
juosta, meluta eikä käyttäytyä muuten häiritsevästi
käyttäytyä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla
käyttää räpylöitä, snorkkeleita, muutoin kuin valvojan antamalla poikkeusluvalla
roikkua rataköysissä
käyttää nuuskaa tai purukumia
värjätä hiuksia
käyttää voimakkaita hajusteita

10. Tarttuvia tauteja sairastavilta on pääsy kielletty uimahallin puku, -pesu- ja allastiloihin.
11. Ryhmien, koulujen ja urheiluseurojen harjoitukset pidetään ainoastaan vastuuhenkilön valvonnassa. Vastuuhenkilön
tulee olla koko harjoituksen ajan paikalla.
12. Jokainen käyttäjä liikkuu uimahallissa omalla vastuullaan.
13. Jokainen vastaa itse vaatteiden ja muun omaisuuden säilyttämisestä uimahallin tiloissa. Uimahalli ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavara-lain mukaan vastuullinen säilyttämään alle 20 € arvoisia löytötavaroita. Arvotavarat toimitetaan poliisille.
14. Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Henkilökunnalla
on oikeus poistaa uimahallista henkilö/yhteisö, joka rikkoo tätä sääntöä. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata määräaikainen
porttikielto.
15. Palautathan uintivälineet, poletit ja vuokratut välineet kassalle tai niille osoitettuun paikkaan.
16. Tämän järjestyssäännön lisäksi voidaan erikseen antaa uimahallikohtaisia ohjeita.
Liikunnan iloa!
Orimattilan kaupunki, liikuntapalvelut

