
Velkommen 
i svømmehallen

Læs denne guide før dit besøg

DET SKAL DU BRUGE
• Badetøj og håndklæde

1

BETALING
• Du kan bruge kreditkort,  

mobilepay eller kontanter
• Herefter udleveres et armbånd
• Armbåndet skal tjekkes ind og 

kan herefter bruges til et skab 
til dit tøj m.m. i omklædningen

• Tag sko af inden omklædning

2

AFVASKNING
• Tøj, sko, smykker kommes i et  

skab (åbnes/lukkes med armbånd)
• Først klædes om til bad
• Afvaskning skal ske uden badetøj
• Vask dig grundigt over hele kroppen 

(også håret)

3

SVØM OG LEG

• BAD ALDRIG ALENE
• Vis hensyn til de andre gæster
• Du kan svømme baner
• Lege på badedyr mv.
• Det varme bassin er IKKE til leg
• Løb IKKE i svømmehallen
• Kun én person på vippen ad gangen
• Ophold er på eget ansvar
• HUSK at hold øje med dit barn  

– det er dit ansvar.
• Børn under 8 år kun ifølge med 

personer +14 år. 

4

AFSLUTNING
• Vask krop og hår grundigt 
• Find dit skab og lås op  

med armbånd
• Klæd om til dit normale tøj 
• Aflever armbånd i receptionen

5
GÅ IKKE I SVØMMEHAL  

HVIS DU HAR FØLGENDE:

Åbne sår, vorter, infektioner, diarré.

HUSK DU MÅ IKKE TAGE 

FOTOS I SVØMMEHALLEN
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Har du husket at vaske dig 
med sæbe - uden badetøj?
Og om igen efter evt. toilet-
besøg!

Did you remember to wash 
yourself with soap - before 
you put on your bathing suit?
And again after visiting the 
toilets!

Beim Duschen bitte Bade-
sachen ausziehen und Seife 
benutzen.
Nach dem Toiletten-besuch, 
bitte Vorgang wiederholen!
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