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Ordensregler for bruk av idrettshallen



Åpningstid for hallen er mellom kl. 06.00-23.00.



Personer under 8. klasse må ha følge med voksne for å bruke idrettshallen.



Feriegjester som benytter idrettshallen må en av de ferierende være minst 18 år.



I Idrettshallen er det forbudt med mat, drikke eller snop med unntak for på tribunen.



All røyking og nyting av rusmidler er forbudt.



Ved uorganisert bruk av Idrettshallen skal man selv holde seg med småutstyr (baller, køller,
racketer o. l.).



Alt utstyr som brukes i idrettshallen skal kun brukes innendørs.



Etter bruk skal det ryddes og alt utstyr skal settes på plass, skitt og avfall skal fjernes fra dusj og
evt. garderober skal svabres.



Utstyrsrommet er låst. Det blir delt ut nøkler til lag og foreninger som ønsker å bruke utstyr som er
lagret i utstyrsrommet.



Skader på utstyr skal varsles til administrasjonen snarest mulig.
Ved skader kan brukeren bli erstatningspliktig.



Anbefalt aldersgrense på styrkeapparatene er 13 år.



Hold styrkerom og utstyrsrommmet ryddig, og rapporter til administrasjonen dersom det
forekommer skade på apparatene.



Musikkanlegget må brukes fint, og en må respektere tapemerket for høyest volum.



Alt lys skal være slukket av de som sist forlater idrettshallen.



Ytterdøra til Sirahallen skal alltid være låst.



Det er forbudt å trenge seg inn i hallen ved hjelp av andre innganger enn hovedinngangen.
Nødutgangene skal kun brukes i nødstilfeller.



Dersom reglene blir overtrådt kan det føre til bortvisning i en periode fra Sirahallen.



Ordensregler for bruk av svømmehallen



Åpningstid for hallen er mellom kl. 06.00-23.00.



Personer under 18 år skal ha følge med voksne.
Dessuten må det minst være 2 personer sammen ved bading.



Dør fra dusj til svømmehallen og ytterdøra til Sirahallen skal alltid være låst.



Før en går i svømmehallen skal kroppen (uten badedrakt) vaskes med såpe.



Det er kun tillatt med innesko i svømmehallen.



Det er forbudt med tyggegummi, drikke, mat eller snop i svømmehallen (unntak for vakter og
følge).



All røyking og bruk av rusmidler er forbudt.



Personer som har åpne sår, smittsomme sykdommer eller bandasje kan ikke bade.



Bleiebarn må ha badebleie på seg.



En skal ta hensyn til andre badende.



Det er forbudt å springe på kanten.



Skubbing eller underdragning av andre er forbudt.



Luftmadrasser og andre fremmedelementer er ikke tillatt i svømmebassenget.



Telefonen i svømmehallen skal kun benyttes i nødstilfeller.



Maksimalt 20 personer kan bade i svømmebassenget samtidig.



Etter bruk skal det ryddes og alt utstyr settes på plass, skitt og avfall skal fjernes fra dusj og evt.
Garderober skal svabres.



EN MÅ ALDRI FORLATE EN DUSJ SOM STÅR OG RENNER!!!!!



Ved organisert bruk av svømmehallen skal det være tilstede minst en person med godkjent
livredderkurs.



Lys i svømmehallen og garderober skal være slukket av de som sist forlater svømmehallen.



Dersom reglene blir overtrådt kan det føre til bortvisning i en periode fra Sirahallen.
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