LIEKSAN UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Uintiaika on 2h peseytymisineen.
2. Peseydy huolellisesti ennen saunaan ja altaaseen menoa. Peseydy ilman uima-asua.
Kastele hiukset ja sido pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia.
3. Tarttuvia tauteja sairastavilta pääsy puku-, pesu- ja allastiloihin on kielletty.
4. Uimahallissa on käytettävä määräyksien mukaista uima-asua. Shortseissa uiminen
on kielletty.
5. Uimahallissa on kielletty:
* Juokseminen, lattiat ovat liukkaat.
* Meluaminen, epäsiveellinen käyttäytyminen tai muu häiritsevä käyttäytyminen.
* Tupakoiminen. Vältä tupakointia myös ulko-oven välittömässä läheisyydessä.
* Päihtyneenä esiintyminen tai päihdyttävien aineiden tuominen hallin tiloihin.
* Altaiden reunoilta hyppiminen kaikkialla muualla paitsi siihen osoitetulla paikalla (ison
altaan syvä pää, rata 4).
* Purukumi suussa allasosastolle ei saa tulla.
* Rataköysissä riippuminen.
* Terapia-altaaseen ja isoon altaaseen ei saa viedä lasta kellukkeiden kanssa.
* Särkyvien esineiden tuominen puku-, pesu- ja allastiloihin
6. Turvallisuuden, siisteyden ja viihtyvyyden takaamiseksi
* pitkät hiukset sidotaan kiinni
* ratakylttejä ja muita opasteita noudatetaan
8. Uimahallissa on noudatettava ehdotonta siisteyttä.
9. Vuokratut pyyhkeet, uimapuvut ja muut tarvikkeet on palautettava kassalle.
10. Uimataidottomat ja alle 8-vuotiaat lapset 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.
11. Varastosta löytyvien välineiden käyttöön kysytään lupa uimavalvojalta.
12. Uimahallissa on tallentava kameravalvonta.
13. Henkilökunnalla on oikeus poistaa määräajaksi henkilö, joka ei noudata annettuja
sääntöjä. Noudata henkilökunnan antamia ohjeita.

TIEDOKSI!
Uimahallin säännöissä on kohta, jossa todetaan:
Uimataidottomat ja alle 8-vuotiaat lapset ainoastaan vanhempien tai yli 15- vuotiaan
huoltajan seurassa uimaan.
Alle 8-vuotiaat lapset eivät siis voi tulla ilman vanhempaa/huoltajaa uimaan yksin.
Uimataidon voi tarkistaa yli 8-vuotiaalta lapselta uinninohjaajan kanssa. Uimataitoinen
jaksaa mm. uida 50m yhtäjaksoisesti, vaivattomasti, reunoihin koskettamatta. Uimatestin
vastaanottaa/hyväksyy uinninohjaaja. Kun yli 8-vuotias lapsi on suorittanut hyväksytysti
uimatestin, voi hän vanhempiensa luvalla käydä yksin uimassa. Testin avulla
varmennamme lastenne uimataitoa ja pidämme huolta uimahallin käyttäjäturvallisuudesta.
Uimataidottomat lapset ovat aina uimahallikäyntinsä aikana vanhempiensa/huoltajansa
vastuulla. Kun lapsi ui vähintään 10m (lasten allas päästä päähän), voi lapsi olla yksin
lasten altaassa huoltajan ollessa samanaikaisesti allastiloissa. Tällöinkin lapsi on
huoltajansa vastuulla.

Miksi shortseja ei saa käyttää uima-asuna?
Ne on yleensä valmistettu joustamattomasta materiaalista, joka imee vettä itseensä
enemmän kuin uimapuvuissa yleisesti käytetty lycra.
Shortseissa kankaan pinta-ala on suurempi kuin tavallisissa uimahousuissa ja siten ne
keräävät enemmän vettä ja likaa.
Usein samoja shortseja käytetään uimahallin lisäksi myös kesäisin rannalla, jolloin niihin
kertynyt hiekka siirtyy altaaseen.
Shortseista valuva runsas vesi tekee jo ennestään liukkaat uimahallien laattalattiat vieläkin
liukkaimmiksi.
Shortsit ovat monesti pitkälahkeisia ja väljiä. Tällöin on suurempi mahdollisuus, että ne
tarttuisivat johonkin kiinni ja näin ollen ovat käyttäjänsä turvallisuudelle vaaralliset.

