Hej och välkomna till Eriksdalsbadet!
Lärare och/eller annan skolledare måste vara närvarande samt är juridiskt ansvariga
för sina elever. De ska vara ombytta till bad- eller fritidskläder, d.v.s. redo att ingripa vid
nödsituation och vara behjälpliga för barnen. Markerad text nedan måste läsas upp för
eleverna.
Bokning och betalning

• Skolklasser är välkomna till simhallen mellan
kl 08.30-15.00.
• Skolorna är inte garanterade kantbanor, ej heller
speciella banor. Bokningen gäller endast simtid.
• Eriksdalsbadet tar max emot 150 elever samtidigt
under en tretimmarsperiod. Vid grupper på över tio
elever ska bokning ske via mejl till
christer.lind@stockholm.se.
• Betalning sker alltid före inpassering och kan göras
kontant eller mot beställningsunderlag.
• Medtag eget hänglås till skåpen.
• Vi rekommenderar att läraren samlar in elevernas
värdesaker och förvarar dem i en gemensam
väska som läraren bär och ansvarar för. Alternativt att värdesakerna låses in i de TV-övervakade
förvaringsskåp som finns vid receptionen.

Allmänna regler på Eriksdalsbadet

• Läraren ansvarar alltid för sin grupp - går först in
och sist ut och ser till att Eriksdalsbadets trivselregler efterföljs.
• Utpassering i spärrarna ska ske inom tre timmar.
• Medhavd matsäck får förtäras på angiven plats bredvid hopptornet vid 25-meters bassängen, ej vid borden tillhörande restaurangen, både på utsidan
och inne i simhallen.
• Eriksdalsbadet ansvarar ej för kvarglömda effekter.

Omklädnad

• Flickor använder omklädningsrum 5 och 6, pojkar
omklädningsrum 8 och 9.
Gymnasieelever byter om i stora herr- respektive
stora damomklädnaden.
• Omklädnad för elever med funktionsnedsättning flickor i rum 4 och pojkar i rum 7.
• Ta av skorna innanför dörren till omklädningsrummen, lägg skorna i en påse i skåpet eller använd skoskydd.
• Duscha och tvätta dig innan du tar på dig badkläder.
• Endast badkläder är tillåtna. Inga kalsonger under
badbyxor, linnen och t-shirts över badkläderna.
Inga badkläder på i bastun - ta med och sitt på en
handduk.

Simhallen
• All badning sker på egen risk.
• Visa hänsyn till övriga badgäster.
• Det är inte tillåtet att sitta i bubbelpoolerna när 		
dessa ej bubblar (rening pågår då).
• Undvik baklängesdyk från bassängkant.
• Max 7 personer samtidigt i bubbelpoolen.
• Bassängdjup ca 2,5 meter.
• Ej tillåtet att hänga/sitta på simlinorna - de kan
gå sönder.
• Använd aldrig de upphängda livbojarna i utbildningssyfte. Övningsbojar finns att låna i receptionen.
• Banorna 5-7 i 25 m bassängen är reserverade för livräddning och djupdyk. Övriga banor - följ banskyltningen. Endast simning i 50 m bassängen, ej livräddning. Klädsim ej längre tillåtet.

Äventyrsbadet
• Lärare/ansvarig ska alltid finnas i Äventyret.
• Djup 1,40 m i landningsbassängerna. Tänk på det
så ni inte släpper in icke simkunniga elever.
Om så är fallet måste de använda armkuddar vid
besöket.
• Vänta ALLTID på grönt ljus i rutschkanan och åk
alltid en och en - med fötterna först i banorna.
• Dyk aldrig med huvudet före i Äventyrsbadet eller i
undervisningsbassängen.

Ovanstående information måste delges medföljande
lärare/vuxen. Efterföljs inte dessa regler, har vi rätt att
avstänga den eller de personer som bryter mot reglerna
med omedelbar verkan.

