KITEEN UIMAHALLIN KÄYTTÄJILLE
-

Uintimaksu oikeuttaa 2h oleskeluun uimahallitiloissa.

-

Asiaton oleskelu uimahallissa on kielletty.

-

Ulkojalkineissa saa kulkea vain eteistiloissa ja pukuhuoneissa.

-

Ennen saunaa ja uintia on peseydyttävä ilman uintivaatteita.

-

Uimapukuun pukeudutaan saunomisen, peseytymisen ja suihkussa käynnin jälkeen.

-

Shortsien ja snorkkelin käyttö on kielletty

-

Altaaseen saa hypätä ainoastaan ison altaan syvästä päästä ja valvojien antamien ohjeiden
mukaan.

-

Allastiloissa on liikuttava ja esiinnyttävä rauhallisesti, juokseminen on kielletty.

-

Kastele hiukset tai käytä uimalakkia ja pitkät hiukset sidottava kiinni.

-

Särkyvien pullojen vienti pesu/sauna ja allastiloihin on kielletty.

-

Tupakanpoltto on sallittu ainoastaan siihen varatulla paikalla ulkoalueella.

-

Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kielletty.

-

Purukumia ja makeisia ei saa tuoda uima-allastiloihin.

-

Uimahallista poistuttaessa vuokratut uimapuvut, pyyheliinat ja uimalakit palautettava niille
varattuun paikkaan.

-

Uimataidottomat ja alle 8-vuoiaat lapset voivat tulla ainoastaan vanhempien tai yli 15-vuotiaan
huoltajan seurassa uimaan. Kouluiän saavuttaneet tytöt käyttävät naisten tiloja ja pojat miesten
tiloja.

-

Uimataidotonta lasta ei saa päästää tai jättää yksin altaaseen.

-

Uimataidoton lapsi ei ole henkilökunnan vastuulla.

-

Uimahallissa on tallentava kameravalvonta.

-

Henkilökunnalla on oikeus poistaa määräajaksi henkilö, joka ei noudata annettuja sääntöjä.
Henkilökunnan antamia määräyksiä ja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

-

Tapaturman sattuessa hallin henkilökunta ja ensiaputarvikkeet ovat käytettävissä tarvittavan
ensiavun saamiseksi.

TIEDOKSI !
Alle 8-vuotiaat lapset eivät siis voi tulla ilman vanhempaa/huoltajaa uimaan yksin.
Uimataidon voi tarkistaa yli 8-vuotiaalta lapselta uinninvalvojan kanssa. Uimataitoinen jaksaa
mm. uida 25 m yhtäjaksoisesti, vaivattomasti, reunoihin koskematta. Uimatestin
vastaanottaa/hyväksyy uinninvalvoja. Kun yli 8-vuotias lapsi on suorittanut hyväksytysti
uimatestin, voi hän vanhempiensa luvalla käydä uimassa yksin. Testin avulla varmennamme
lastenne uimataitoa ja pidämme huolta uimahallin käyttäjäturvallisuudesta.
Uimataidottomat lapset ovat aina uimahallikäyntinsä aikana vanhempiensa/huoltajan vastuulla.
Kun lapsi ui vähintään 10 m (lasten allas päästä päähän), voi lapsi olla yksin lasten altaassa
huoltajan ollessa samanaikaisesti allastiloissa. Tällöinkin lapsi on huoltajan vastuulla.
Miksi shortseja ei saa käyttää uima-asuna?
Ne ovat yleensä valmistettu joustamattomasta materiaalista, joka imee vettä itseensä enemmän
kuin uima-asussa käytetty lycra.
Shortseissa kankaan pinta-ala on suurempi kuin tavallisissa uima-asuissa ja siten keräävät
enemmän vettä ja likaa.
Usein samoja shortseja käytetään uimahallin lisäksi myös kesäisin rannalla, jolloin niihin
kertynyt hiekka siirtyy uima-altaaseen.
Shortseista valuva runsas vesi tekee jo ennestään liukkaat uimahallin laattalattiat vieläkin
liukkaimmiksi.
Shortsit ovat yleensä pitkälahkeisia ja väljiä. Tällöin on suurempi mahdollisuus, että ne
tarttuisivat johonkin kiinni ja näin ollen ovat käyttäjänsä turvallisuudelle vaaralliset.

