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Säkerhets- & trivselregler
i simhallen

Välkommen till simhallen! Personalen har ansvar för att hålla anläggningen trygg och säker.
I det ingår rätten att upprätthålla ordningen och att agera mot besökare som inte följer
simhallens säkerhets- och trivselregler. Reglerna gäller för dig som vistas i simhallen från
och med 1 augusti 2020 och tillsvidare.
Barn under 12 år måste,
oavsett simkunnighet** – av
säkerhetsskäl – ha sällskap av en
ombytt simkunnig vuxen (minst
18 år) som ansvarar för barnet.
Detsamma gäller alla, oavsett
ålder, som inte kan simma.
Högst tre medföljande barn per
vuxen gäller alla dagar och alla
tider i simhallen. Undantag görs
för läger/lag med ledare samt
lärare vid simundervisning.
Förälder/vuxen/ledare är alltid
ansvarig för medföljande barns
säkerhet och trygghet. Lämna
aldrig barnen utan uppsikt!
Alla som vistas i simhallen ska
vara klädda i enbart badkläder.
Badkläder är kläder avsedda för
bad: Baddräkt, bikini, burkini,
tankini, swimsuite, badshorts.
Badkläder är alltså inte
underkläder, funktionskläder eller
andra typer av träningskläder.
Undantag görs för medföljande
till simskolebarn där shorts och
katrineholm.se/simhallen

t-shirt är godkänt. Underkläder
är förbjudna. Badkläder tas på i
duschrummet. Det är obligatoriskt
att duscha och tvätta sig utan
badkläder innan bad eller bastu.
Vid bastubad ska alla sitta på en
handduk.
Skärmförbud – detta innebär
förbud mot användande av mobil,
surfplatta eller dator i vår simhall.
Vårt mål är att uppnå en tryggare
och säkrare badmiljö samt
skapa en trevligare och roligare
badupplevelse där alla besökare
är mer närvarande.
Föreningsledare och tränare
har ett särskilt tillstånd att
använda skärmar under träning i
utbildnings- och utvecklingssyfte.
Fotografering och filmning är
inte tillåten utan personalens
medgivande.
I omklädningsrum och duschar
jobbar både manlig och kvinnlig
personal.

Det är inte tillåtet att vara
påverkad av alkohol eller droger
och det är inte tillåtet att ta
med sig alkohol eller droger in
i simhallen. I simhallen råder
tobaksförbud, gäller även snus.
Eventuell avvisning beslutas av
personal i simhallen, avstängning
beslutas av enhetschef. Avvisad
eller avstängd person får ingen
återbetalning av entréavgiften. Vid
misstanke om brott sker alltid en
polisanmälan.
**Simkunnig är den som kan
hoppa i på djupt vatten, få
huvudet under ytan samt kunna
simma 200 meter i en följd, varav
50 meter ryggsim. Personalen har
rätt att be besökare i simhallen
att vid behov uppvisa sina
simkunskaper.

