
TRIVSELREGLER
BADGÄSTER

 i Ljungby simhall, Äventyrsbad & Utebadet

Som vuxen eller ledare har du alltid ansvar för säkerheten
• Barn måste vara 10 år och kunna simma minst 50m ryggsim och 150m bröstsim för 

att vara här utan någon vuxen.
• För att du ska kunna ansvara för de du har med dig gäller 1 ledare/vuxen per högst 4 

icke simkunniga.

Innan du badar måste du vara ren
• Duscha hela kroppen med tvål och vatten innan du tar på dig badkläderna. 
• Ha inte några underkläder på dig under baddräkt/badbyxor.
• Använder ditt barn blöja hemma, då ska barnet använda badblöja i våra bassänger.

Visa hänsyn till alla badgäster
• Respektera alla andra badgäster.
• I bubbelpoolen får det vara max 6 personer. Vid röd lampa får du inte bada i  

bubbelpoolen
• Ha inte dina badkläder på i bastun.
• Alla som badar i vår badanläggning ska ha på sig någon form av badkläder. 
• Hundar får vistas vid utebadet men de ska vara kopplade.
• Badanläggningarna är rökfria
• Du ansvarar själv för dina värdesaker och ägodelar. Lås gärna in i ett värdeskåp. 

Ta det lugnt för att inte skada dig själv eller andra – lyssna på personalens 
anvisningar
• Spring inte inne på badet eller vid bassängkanterna. Häng eller spring inte på  

bassängtäckena.
• Simma eller lek inte under hopptornet.
• Åk inte mer än en person i rutschkanorna. Sitt eller ligg när du åker och klättra inte i 

rutschkanorna.

Fika gärna men håll ordning
• Du får inte ta med glas eller porslin till simhallen/äventyrsbadet.
• Släng allt ditt skräp i papperskorgarna. 
• Förtäring av alkohol inne på området inte tillåtet.

Efterföljs inte dessa regler kan besökare avvisas från anläggningen

Med dessa regler önskar vi en bättre badupplevelse för alla!

Med vänliga hälsningar
Personalen på Ljungby simhall!


