
Mandal svømmehall 

REGLER FOR OPPHOLD I SVØMMEHALLEN 

Badetiden er ubegrenset innenfor åpningstiden, opp av vannet 15 min. før stengetid. 

Nøkkel står i garderobeskap. Låses ved myntinnkast / pollett. 

Barn under 10 år og ikke svømmedyktige ( tatt svømmeknappen, 200m ), har ikke adgang til 

hallen alene. Må ha minst en voksen svømmedyktig ( over 16 ) år med seg 

Ruspåvirkede personer har ikke adgang og vil bli bortvist, og det er forbudt å nyte alkohol 

eller lignende stimuli i svømmehallens lokaler 

Personer med smittsomme sykdommer har ikke adgang til hallen. 

Det samme gjelder personer med åpne sår, bandasjer og plasterlapper. 

Før bruk av basseng, boblebad og badstuer må man vaske hele kroppen godt, uten badetøy 

på. Barn / personer med behov for bleier må bruke badebleie / tett bleiebukse for hindring 

av utslipp til bassengene. 

Forurensing av vannet er forbudt. 

Det er ikke tillatt med undertøy under badebuksen. 

Etter bruk av badstue må dusjing foretas før bruk av bassenger / boblebad. 

Barn under 10 år har ikke adgang til badstuene uten følge med voksen. Ha på badetøy og 

sitte på håndkle i badstuen. 

Det er ikke tillatt å hoppe eller stupe fra bassengets langsider. Stup ikke på den grunne 

delen. Løping på bassengkanten er ikke tillatt.  

Bruk av sklie, stupetårn/brett kan bare skje etter anvisning fra badevaktene 

Besøkende som er i følge med badegjester inn i bassengområdet må ta av sko, eller ta på 

overtrekk. 

Publikum plikter straks å si fra til betjeningen om skader som måtte oppstå i lokalet, utstyr 

og inventar. 

Enkeltpersoner kan gjøres ansvarlig for påførte oppståtte skader, med mindre de ikke 

skyldes vanlig slitasje eller hendelig uhell. 

De badende plikter å rette seg etter driftspersonalets henvisninger. 

Overtredelser av reglementet vil kunne medføre bortvisning fra hallen. 

Svømmehallen påtar seg ikke ansvar for klær/ sko og andre verdisaker. 

Opphold og bading i svømmehallen skjer på eget ansvar 

Mandal kommune 


