
estbad

Vestbad byder jeres gruppe velkommen! 
                                                                                   
For at sikre jer et godt og udbytterigt ophold, får I her nogle praktiske oplysninger samt nyttige retningslinjer og 
regler.

I kommer på lige fod med vores andre gæster og skal derfor ikke reservere plads. 

De ledsagende voksne skal sikre, at børnene er under opsyn gennem hele opholdet i svømmehallen – inklusiv i 
omklædning og bruserum – samt at de går samlet til og fra faciliteterne. 

Hjælp os med at sikre, at der ikke opstår nødsituationer. Der kan opstå fare i forbindelse med voldsom leg, dykning, 
hvis man skubber hinanden, hovedspring foretaget i den lave ende af bassinet, hvis man løber på våde trapper og 
fliser osv. Følg personalets anvisninger, der skal sikre, at alle får en god oplevelse i svømmehallen.

De ledsagende voksne skal påse, at:
• Børnene anbringer deres tøj i de dertil indrettede skabe.

• Børnene vasker sig grundigt med sæbe og skyller sig, inden de tager badetøjet på.

• Børn, der er fritaget for svømning, er under opsyn.

• Børnene ikke betræder barfodsarealerne med udendørs fodtøj.

• Børnene skyller sig efter svømning.

• Bruse- og omklædningsfaciliteter efterlades i pæn stand.

Svømmehallens reglement:

• Børn under 12 år har kun adgang ifølge badende voksen (over 16 år).

• Børn over 8 år skal benytte det omklædningsrum, der hører til deres køn.

• Krop og hår skal vaskes grundigt uden badetøj. Efter toiletbesøg eller brug af sauna SKAL DER IGEN  
fortages en afvaskning. 

• Kun badegæster iført rent og komplet badetøj har adgang til bassinerne. 

• Undgå at medbringe ting af særlig værdi ved besøg i Vestbad. Vestbad påtager sig intet ansvar, uanset om disse 
er anbragt i aflåselige skabe. 

• Alle smykker skal tages af – vielsesring dog undtaget. 

• Kun mad og drikke købt i Vestbads café må nydes i svømmehallen.  

• Hold Vestbad rent. Alt affald skal lægges i de opsatte affaldskurve. 

Med venlig hilsen 
Vestbad

Til de ansvarlige ledere


