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TRIVSEL
	 Alla som besöker anläggningen betalar entréavgift,  
 oavsett om du ska bada eller inte. 

	 Följ gällande åldersgränser för de olika avdelningarna.

	 Följ gällande öppettider.

	 Bär ditt bad- träningsband synligt under din vistelse  
 hos oss.

	 Rökning hänvisas till särskilda platser utomhus.  
 Gäller även e-cigarett.

	 Medhavd alkohol är inte tillåtet i anläggningen.  
 Vid behov kan vi be dig visa innehållet i din väska.   
 Berusade gäster nekas entré.

	 Lägg ifrån dig din smarta telefon eller Ipad.  
 Vill du fota ditt eget barn eller sällskap, kontakta  
 anläggningens personal innan. 

	 Tänk på att du är en del av någon annans upplevelse,  
 visa respekt och hänsyn. 

SÄKERHET
	 Du besöker anläggningen under eget ansvar.

	 Lyssna på vår personal och följ deras anvisningar  
 samt uppmärksamma de skyltar som finns.

	 Kontakta alltid personalen vid ett tillbud eller om du  
 känner dig otrygg.

	 Som vuxen (18 år) är du alltid ytterst ansvarig för  
 medföljande barns säkerhet. Ha hela tiden uppsikt   
 över ditt/dina barn.

	 Icke simkunniga och barn under 12 år* ska vara i  
 simkunnig badande vuxens sällskap.

	 Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som  
 en ersättning till en vuxens tillsyn.

	 Det är inte tillåtet att ta med sig glas eller porslin in  
 till badet.

HYGIEN
	 Du delar vatten med många när du är här, tänk på  
 att duscha och tvätta kropp och hår INNAN du går  
 ut i badet.

	 Använd badkläder avsedda för bad, ej bomullskläder  
 då fibrerna blockerar våra reningsfilter. Underkläder är  
 inte tillåtna.

	 Blöjbarn ska använda babysimbyxa eller badblöja.   
 Tänk på att byxan/blöjan ska sitta åt kring låren.

VÄRDESAKER
	 Vi ansvarar inte för dina tillhörigheter eller värdesaker. 

	 Låsta skåp öppnas varje kväll.

AVVISNING

Åtföljs inte dessa regler kan tjänstgörande personal 
omgående avvisa dig från anläggningen, utan ersättning 
för betald entré. Personal äger därutöver rätten att dra in 
badband, träningsband eller säsongsband utan ersätt-
ning. 

KONTAKTA OSS!

Tveka inte att prata med oss om din upplevelse på badet. 
Vi vill gärna veta vad du tycker är bra men även sådant 
som vi kan bli bättre på!

         

TRIVSELREGLER  

FÖR BADANLÄGGNINGAR – JÖNKÖPINGS KOMMUN

Trivselregler finns för att du ska få en kul och trygg upplevelse.
Du godkänner följande regler genom att lösa entré.

* KONSUMENTVERKET: Allmän rekommendation är 12 år med 
hänvisning till att det i läroplan LGR 11 framgår att simkunnighet  
(simma 200 meter varav 50 meter ryggsim) är ett av kunskaps- 
målen för elever i årskurs 6.

Barn mellan 9-12 år kan göra ett simkunnighetstest för att få ett 
grönt kort som visar att de får bada utan vuxens sällskap.


