
 

 
 
 
 
 
Adgang til Kjøllefjord svømmehall: 

 Gjelder kun for personer som har betalt eller er medlem av ei gruppe. 
 Personer med smittsomme sykdommer kan ikke benytte badet. 
 Av helsemessige årsaker tillater vi ingen i bassenget med åpne sår. 
 Berusede personer har ikke adgang til bassenget. Personer som ikke overholder dette 

vil bli bortvist 
 
Sikkerhet:  

 Du bader på eget ansvar. 
 Vi oppfordrer våre gjester til å ha et øye med hverandre.  
 Foreldre skal se etter sine barn. Max 2 barn pr voksen. 
 Hallbetjentene er her for å overvåke og hjelpe om noe skjer og yte kvalifisert 

førstehjelp ved uhell. 
 Barn under 10 år har kun adgang med svømmedyktig voksen over 16 år, eller under 

forutsetning at de er svømmedyktige. 
 Lek og dytting fra kanten er ikke tillatt da dette medfører risiko og ubehageligheter 

for de som rammes. 
 Vis hensyn ved hopping/stuping. Kun én person kan hoppe om gangen. Tenk 

sikkerhet! Du som hopper har ansvar for at det ikke svømmer noen i nedslagsfeltet. 
 Bruk av snorkel, dykkermaske og svømmeføtter tillates ikke. 
 Generelt må personer som har forskjellige sykdommer være oppmerksom på høy 

temperatur i luft og vann. 
 Kjøllefjord svømmehall er  røyk-, snus- og tyggegummifritt.  
 Smykker, klokker, o.l. bør ikke tas med inn i bassenget. Metall kan bli misfarget. 
 Mobiltelefoner er ikke tillatt å bruke i garderober/dusj og badeanlegget. 

 
Garderobe: 

 Ta av sko før du går inn i garderobene. 
 Bruk av garderobeskap er på eget ansvar. 
 Du må ha hengelås til garderobeskapene.  
 Vi låner ut hvis du ikke har med hengelås. 
 Når du forlater Kjøllefjord svømmehall skal skapet ditt stå ulåst. 
 Kjøllefjord svømmehall er ikke ansvarlig for ødelagt badetøy og bortkomne 

gjenstander.  
 Gjenglemte ting som vi finner vil bli tatt vare på i 4 uker. 
 Knuselige gjenstander må ikke medtas inn i dusj- og garderobeanlegg. 

 
Hygiene:  

 Du må dusje uten badetøy og vaske deg grundig med såpe, før du går i bassenget. 
Hygieneartikler selges i resepsjonen. 

 Ta også en rask dusj etter at du har vært på toalettet. 
 Før du går fra dusjene og inn til garderobene ønsker vi at besøkende tørker av seg. 

Da blir det mindre vannsøl i garderobene. 
 Bruk badehette, langt hår skal samles ved bruk av strikk eller helst badehette. (selges i 

resepsjonen). 
 Det er kun badetøy som kan benyttes. OBS! Bading i undertøy er ikke tillatt 
 Babyer og småbarn på bleiestadiet skal ha på seg badebleie når de er i bassenget. 
 Barbering er ikke tillatt i Kjøllefjord svømmehall. 

 
Mat og drikke: 

 Inntak av mat og drikke skal skje i resepsjonsområdet. 

Trivsel og sikkerhet har høy prioritet ta derfor hensyn til følgende 
 


