
Vanliga frågor om hur det fungerar hos oss under allmänhetens badtid?
BAD BADREGLER FIKA ÖVRIGT

Vad ingår i badpriset? Vad är det för åldersgräns på badet? Får man ta med eget fika? Finns det badvakt?

Alla bassänger och bubbelpool 10 år om man kan simma 200m Ja det får man och det finns micro Livräddningskunnig personal 

Under 10 år ska alltid en simkunnig  ute i cafet. finns alltid i anläggningen.

Vem betalar inträde? badande vuxen  vara med i vattnet Det finns avsedda platser

Alla som går in i simhallen. Rekomendation;  i simhallen för medhavd fika Finns det skåp till omklädning?
1 vuxen (18år) på 2 ej simkunniga barn Tänk på att inte ha med glas och Skåp finns och ni får en nyckel. 

Hur varmt är det i bassängerna?  porslin, gäller även barnmat.

Motionsbassäng      29 grader Vad ska man ha på sig när man badar. Vem ansvarar för värdesaker?

Bubbelpool               37 grader Kläder i rätt material avsedda Vad kan man köpa i fiket? Ni ansvara själva för era värdesaker?

Övriga bassänger    33 grader för bassängbad Badfiket erbjuder frallor, fikabröd Kvarglömt sparas i 14 dagar

 Små barn ska ha badblöja eller byxa samt glass, godis och frukt.

Går det att hyra badkläder?  som sluter tätt runt mage och ben Vi säljer också  barnmat på burk Får man fotografera? 

Ja, det kostar 20:- för Badräkt/byxa och klämmisar. Vi har skärmförbud. Prata med 

Burkini 40:- Finns det badblöjor att köpa? personalen om du vill fotografera
Ja de kostar 15:- Mobilen/Ipad bör lämnas i skåpet. 

Går det att hyra handuk?

Ja, det kostar 20:- Måste man duscha innan? Är badet handikappanpassat?

Alla ska duscha utan badkläder innan  Ja, och det finns ett speciellt  rum   
Går det hyra badet? man går i bassängen, gäller även håret. med lift och egen dusch 
Ja det finns lift till alla bassänger

Från kl 17.00 lördagar och söndagar
Se info på www.savsjo.se Vem har ansvaret när man badar?

Allt bad sker på eget ansvar samt att 

för barn under 18 år ansvarar 

målsman.

Om man inte tar hänsyn till våra 

regler har personalen rätt att avvisa 

berörda personer.


