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Kære svømmer og forældre!
Velkommen til den nye svømmesæson. Bestyrelsen håber, at vi i samarbejde kan give jer mange gode
svømmeoplevelser i Haslev Svømmehal. Derfor beder vi alle være opmærksomme på følgende
generelle regler:

1. Hygiejniske forholdsregler før besøget i svømmebassinet.
Alle skal før de går i bassinets vand foretage følgende i omklædningsrummet:
1. Tage sko og strømper af ved bænken og kun betræde det hvide fliseområde med bare fødder.
2. Så vidt muligt lægge tøjet i de åbne skabe, således at der bliver plads ved bænken til andre
gæster. (Tag ikke værdigenstande med til svømning eller tag dem med ind i svømmehallen)
3. Håndklæde og badetøj medbringes til badeområdet og lægges i de dertil indrettede røde hylder.
4. Kroppen gøres våd under bruseren, hele kroppen og håret sæbes ind og afskylles.
5. Badetøjet tages på og man er klar til at gå ind i svømmehallen, når der er få minutter før holdet
har svømmetid.
NB! Babysvømmere skal bruge tætsluttende trusser, som kan fange ”uforudsete uheld”.
Ved at følge denne fremgangsmåde kommer der færrest
mulige bakterier i vandet, og der skal bruges færrest mulige
kemikalier til at rense vandet, og vi får alle den bedst mulige
oplevelse ved at være i vandet.
HUSK efter badet at tørre dig medens du er i vådområdet, så
selve omklædningsrummet kan forblive så rent og tørt som
muligt. Vent derfor også med at spise kiks og lignende til du
er ude af omklædningsrummet.
For at udnytte pladsen i omklædnings- og baderum bedst
muligt, skal du først klæde om 15 minutter før din svømmetid,
og du skal forlade omklædningsrummet 15 minutter efter din svømmetid.

2. Ikke badende gæster i svømmehallen.
For at skabe så gode undervisningsforhold som muligt for svømmerne, beder vi forældre og pårørende
om som hovedregel at opholde sig på stolene bag vipperne eller på gangarealet uden for svømmehallen
under svømmelektionen.
I er velkommen til at tage jer en kop kaffe eller te ved skranken i svømmehallen.
Den første svømmedag i hver måned er forældre og pårørende til gengæld meget velkomne til at
følge med på kanten og se seneste måneds fremskridt.
Det er kun tilladt at fotografere og videofilme i svømmehallen efter aftale med instruktør/træner.
Da mange af vore instruktører har flere hold i forlængelse af hinanden, kan det være svært at finde tid
til samtaler om svømningen. Korte afklarende spørgsmål til instruktøren vil lettest kunne finde sted i
slutningen af en lektion. Man er også altid velkommen til at henvende sig til en fra bestyrelsen.
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