
Mesikämmen kylpylän jhrjestyssäännöt asiakkaille OO

Atari
Hygienia on yhteinen asiamme ja kaikkien etuoikeus ja velvollisuus

Järjestyssäännöt on tarkoitettu noudatettavaksi; paremman palvelun, viihtyvyyden ja
turvallisuuden takaamiseksi.

Uintiaika pukeummisineen on kaksi tuntia. Lippukassa suljetaan tuntia ennen ja aflastila
puoli tuntia ennen sulkemista.

1. Alle 10 v ei voi tulla yksin uimaan, mukana tulee täysi-ikäinen
uimataitoinen henkilö.
Kouluikäiset tytöt käyttävät naisten ja kouluikäiset pojat miesten pukeutumis
ja peseytymistioja.

2. Alle 4 v lapset pääsevät ilmaiseksi uimaan huoltajan kanssa.
Uimataidotonta lasta ei päästetä yksin uimaan ilman aikuista valvojaa.

3. Ennen saunaan ja altaisin menoa on peseydyttävä huolellisesti. Peseytymisen ja
saunomisen ajaksi uimapuku on aina riisuttava pois. Hiukset tulee pestä
ennen altaaseen menoa. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Uimalakin käyttö
on suositeltavaa.

4. Uiminen on sallittu vain uima-asussa. Shortsit eivät ole uima-asu.

5. Tarttuvia tauteja sairastavalta on pääsy kielletty uimahallin puku-, pesu- ja allasfiloihin.
Kylpylän henkilökunnalla on epäilyttävissä tapauksissa oikeus kieltää asialdcaalta
uimaan pääsy.

6. Ulkojalldneiden käyttö pesutiloissaja allasosastolla ei ole sallittua.

7. Särkyvien esineiden, kuten lasipullojen, tuominen kylpylän tiloihin ei ole sallittua.

8. Kylpylässä ei ole sallittua
— polttaa tupakkaa
— käyttää alkoholia anniskelualueen ulkopuolella
— esiintyä päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
— käyttää nuuskaa tai pumkumia
— juosta, meluta tai käyttäytyä muuten häiritsevästi
— käyttäytyä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla
— värjätä hiuksia , ajaa partaa / ihokarvoja
— valokuvata tai videoida ilman erillistä lupaa
— käyttää räpylöitä, snorkkeleita, sukellusvälineitä ym. tai pelata palloa muulloin

kuin niihin erikseen osoitetuilla vuoroilla tai valvojan antamalla poildceusluvalla _

— uida altaassa poikldpäin
— hypätä altaisiin 22—
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9. Turvallisuuden, siisteyden ja viihtyvyyden takaamiseksi
— pitkät hiukset sidotaan kiinni, korut jätetään puhkaapppiin
— pesutiloissa ja allasosastolla liikutaan rauhallisesti kävellen
— kellukkeilla uidaan vain lasten altaassa (syvyys 0,8 m). Syvissä altaissa voi uida

vain aikuisen huoltajan valvonnassa (syvät altaat: iso allas 1,4 m - 2,2 mja
hieronta-allas 1,4 m)

— opasteitaja uinninvalvojan ohjeita noudatetaan
— huomioithan aina muut asiakkaat

10. Ryhmien, koulujen ym ohjaukset / liikt;ntatunnit / harjoitukset pidetään ainoastaan
vastuuhenidiön valvonnassa. Vastuuhenkilön tulee olla koko toiminnan ajan paikalla
osallistuen ryhmänsä valvontaan.

11. Mesikämmen kylpyffistä poistuttaessa lainatut ja vuokratit tarvikkeetja esineet on
palautettava niille osoitettuun paikkaan tai kassalle.

12. Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai jättää
noudattamatta henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan
ja käyttö voidaan määräajaksi kieltää.

13. Jokainen käyttäjä on kylpylässä omalla vastuullaan ja vanhemmilla / huoltajilla on vastuu
lapsistaan. Käyttäjät vastaavat itse myös vaatteidensaja muun omaisuutensa säilymisestä
kylpylän tiloissa. Löytötavarat luovutetaan kassalle.

14. Kylpylässä on tallentava kameravalvonta.

15. Kiinteistölle tehdystä illcivallasta peritään käypä hinta.

Kaikkien viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi häiritsevästä käytöksestä on viipymättä
ilmoitettava kylpylän henkilökunnalle.


