Uimahallien yleiset järjestyssäännöt
• Uintiaika pukeutumisineen on yhteensä 1,5 tuntia. Ylittävältä ajalta voidaan periä uusi maksu.
• Ennen saunaan ja uima-altaaseen menoa on peseydyttävä huolellisesti. Peseytymisen ja saunomisen ajaksi uima-asu on riisuttava. Hiukset on myös kasteltava tai
käytettävä uimalakkia.
• Ihokarvojen ajelu, hiusten värjäys tai leikkaus sekä kynsien ja jalkojen hoito eivät ole sallittuja uimahallissa.
• Tarttuvia tauteja sairastavien pääsy puku-, pesu- ja allastiloihin ei ole sallittu.
• Päihdyttävän tai huumaavan aineen nauttiminen sekä vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty uimahallissa.
• Tupakan poltto, nuuskan ja purukumin käyttö uimahallitiloissa ei ole sallittu.
• Juokseminen, meluaminen ja muu häiritsevä käyttäytyminen uimahallissa ei ole sallittu.
• Epäsiveellinen käytös on kielletty.
• Uiminen ja allastiloissa oleskelu on sallittu vain uintiin tarkoitetussa asussa.
• Lapset ovat uimahallissa vanhempien vastuulla. Kouluikäiset ja sitä vanhemmat käyttävät oman sukupuolensa puku- ja pesutiloja. Uimataidottomalla tai alle 10-vuotiaalla
tulee olla mukanaan yli 15-vuotias, uimataitoinen saattaja.
• Uimataitovaatimus on vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.
• Uimataidottomien apuvälineiden käyttö on sallittu vain opetus- ja kahluualtaassa.
• Hyppääminen on sallittu vain uinninvalvojan ohjeiden mukaan.
• Sukellusvarusteiden käyttö sekä pallon pelaaminen on sallittu niihin tarkoitettujen vuorojen lisäksi vain henkilökunnan erityisluvalla. Uintiharjoitusvälineitä voi käyttää niille
tarkoitetuilla radoilla.
• Ryhmien, koulujen ja seurojen harjoituksissa valvonnasta vastaavan henkilön on oltava paikalla koko vuoron ajan.
• Valokuvaaminen on kielletty puku- ja pesutiloissa. Allastiloissa saa kuvata vain henkilökunnan luvalla.
• Jokainen käyttää uimahallia omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa säilymisestä uimahallitiloissa. Löytötavarat on luovutettava
henkilökunnalle.
• Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.
• Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan uimahallista ja häneltä/siltä
voidaan kieltää uimahallin käyttö määräajaksi.

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi Leppävaaran uimahallissa ja maauimalassa:
• Monitoimi- ja terapia-altaassa ei saa käyttää kellukkeita.
• Vesiliukumäessä saa laskea vain mäen ohjeiden mukaan.
• Uintiaikaa ei ole rajoitettu silloin, kun maauimala on auki.

