
Ordningsregler för Torneå simhall  
 
1. Anvisningar  
Det är förbjudet att föra in rusmedel, använda rusmedel samt att vistas i simhallen under påverkan av 
dessa. Det är även förbjudet att använda snus i tvätt- och bässängutrymmena. Badvaktens uppgift är att 
övervaka att reglerna följs och badvakten har vid behov tillstånd att avlägsna en person som uppträder 
störande från motionscentrets utrymmen och att ge portförbud till simhallen på högst en månad. Du låter 
väl alla andra träna utan att störa. Lämna tillbaka de föremål du har lånat till deras rätta platser, när du inte 
längre behöver dem. Följ personalens anvisningar.   
 
2. Hygien 
Tvätta dig utan badkläder innan du går till bastun och bassängen, tvätta/blöt också håret. Använd 
badmössa, om du inte vill blöta håret. Under vattengymnastik kan du också använda duschmössa. Sätt upp 
långt hår med hårband. I bastun används inte baddräkt. Det inte tillåtet att raka sig, färga eller klippa håret 
samt att sköta naglar och ha fotvård eller liknande behandlingar i våra utrymmen. 
 
3. Simtid  
Den maximala simtiden är 2 timmar. Kassan stängs 60 minuter innan simhallen stängs, simtiden slutar 30 
minuter innan simhallens stängning.  
 
4. Åldersgräns  
Barn under 7 år eller icke simkunniga barn får bara simma med minst en simkunnig person över 15 år. Barn 
över 7 år går till sitt eget köns omklädningsrum.  
 
5. Badkläder 
I bassängen används bara badkläder (inte shorts). Rätt sorts baddräkt är tillverkad av baddräktstyg, den är 
åtsittande och har inte fickor. Badkläder kan ha ärm eller långa ben. Vid behov kan du hyra lämpliga 
badkläder i simhallens kassa. För små barn rekommenderas förutom badkläder användning av simblöja. 
Hyrda handdukar och baddräkter återlämnas till simhallens kassa.  
 
6. Säkerhet  
Det är endast tillåtet att hoppa i bassängen från markerade områden. Det blöta golvet är halt, så gå i 
simhallen. Fridykning är förbjudet (dykningar över 25 m, långvariga serier av dykningar och andhållning i 
vatten). I rutschbanan följs trafikljusen. I rutschbanan åker man bara en åt gången och det är förbjudet att 
åka med huvudet före på grund av säkerhetsskäl. I 25-metersbassängen och hoppbassängen förutsätts 
simkunnighet på minst 25 meter. Det är förbjudet att vara i de djupa bassängerna med simdynor. Du 
kommer väl ihåg att du har ansvar för din egen säkerhet. 
 
7. Värdeföremål och hittegods  
Det lönar sig att lämna de värdefullaste sakerna hemma. De saker man har med sig kan man lämna i 
förvaringsskåp. Hittegods kan efterfrågas i simhallens kassa. Tjänsteproducenten ansvarar inte för 
besökarens försvunna egendom.  
 
8. Förvaring av föremål  
Kläd- och förvaringsskåpen är avsedda endast för dagsbruk. Det är förbjudet att lämna föremål och kläder i 
skåpen över natten.  
 
9. Ersättningsskyldighet  
Om en besökare avsiktligen har sönder motionscentrets inventarier, fastighet eller lösöre är denne skyldig 
att ersätta skadan till dess fulla belopp.  
 



10. Fotografering  
I våra utrymmen är det förbjudet att utan separat tillstånd fotografera/spela in på video med kamera, 
videokamera eller motsvarande utrustning eller med mobiltelefonens kamera. Du tar väl inte med dig 
mobiltelefon till tvätt- och bassängutrymmen.  


