
Trivsel & Ordningsregler Mora simhall 
Med din entréavgift har du godkänt kommunens trivsel/ordningsregler för anläggningen 

 

Mora kommuns definition på simkunnighet är ”150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim 

(Liksidigt)” 

 

� För simhallar gäller att målsman ansvarar för sina barns säkerhet. Med målsman menas 

simkunnig vuxen(+18 år).  

� Barn under 10 år samt icke simkunniga har tillträde enbart tillsammans med ansvarig ombytt 

målsman. Med målsman menas simkunnig vuxen(+18 år). 

� Målsman är alltid skyldig att betala avgift för sin egen entré till simhallen och av 

säkerhetsskäl vill vi att alla kunder till badet är ombytta. 

� Bad sker alltid under eget ansvar. Begränsad tillsyn av badande.  

� För din och övriga besökares säkerhet måste du följa säkerhetsanvisningar och personalens 

muntliga instruktioner.  

� Se efter din kompis – ”badvakta varandra”. 
� Spring inte - halkrisken är stor. 

� Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet. 

� Snorkel och simfenor får inte användas. 

� Bad får endast ske i godkända badkläder. (Inte underkläder) 

� Barn med en högre ålder än 9 år får inte gå in i motsatta könets omklädningsrum. 

� Fotografering av personer inne i badanläggningen är inte tillåten utan särskilt tillstånd. Detta 

gäller för såväl vanliga kameror som mobilkameror. Kontakta personalen.  

� Vid alla gruppbesök krävs en bokning. Vid bokningen förs en dialog för att bestämma antalet 

badande ledare, Ring simhallens reception för bokning 0250-159 25. 
� Vid gruppbesök är alltid utsedd ledare ansvarig för gruppen. 

� Respektera att under pågående simskolor/vattengympa är bassängen/delar av bassängen 

uppbokad.  

� Glasflaskor förbjudna inom hela simhallens område.  

� All alkoholförtäring är förbjuden. 

� Kvinnlig och manlig personal kan förekomma på båda avdelningarna. 

 

Omklädnad- och duschrum 
� Vi har hänglåssystem. Eget hänglås gäller. 

� Simhallen ansvarar inte för värdesaker.  
� Duscha utan badkläder före bastu och bad.  

� Inga badkläder i bastun. 

 

Undervisningsbassängen 
� Undervisningsbassängen är i första hand avsedd för ej simkunniga. 

� Dykning förbjuden. 

 

Motionsbassängen 
� Leksaker endast tillåtna på bana fem och sex. 

� Bana ett till två är enbart avsedd för motionssim. 
� Undvik att hänga på linorna. 

 



Djupa bassängen 
� Endast simkunniga tillåts på djupa bassängen. Icke simkunniga hänvisas till bana 5 och 6.  

� Endast en person åt gången får befinna sig på trampolinerna. 
� Inga leksaker tillåtna.  

 

Bubbelpoolen 
� Bada endast när det bubblar. 

� Max åtta personer. 

� Gravida rekommenderas inte att bada i bubbelpoolen. 

 

Övrigt 
� Personalen har som uppgift att upprätthålla en trygg och säker anläggning och har därmed 

rätten att genomdriva lokala ordningsföreskrifter samt agera mot besökare som inte följer 
dessa. 

� Överträdelser medför avvisning/avstängning, ingen återbetalning av entré och träningsavgift. 

� All vistelse och utnyttjande av anläggningen sker på egen risk. 

 

Kassan stänger 30min (torsdagar en timme) före stängningstid. 

Simhallen låses 15min efter stängning. 

 

Tack för att du medverkar till ett trevligare och fräschare bad! 

 

Med reservation för ändringar 

 


