
 Badregler vid Orebadet 
 
 
För att öka säkerheten och allas trivsel finns det regler som vi vill att du som besökare följer.  
 
Våra friluftsbadsanläggningar  är rök-, alkohol- och drogfria. All form av glasartiklar är förbjudna inom 
anläggninngen.  
Din entrébiljett är en värdehandling, behåll denna under hela din vistelse på badet. 
Orebadet ansvarar inte för värdesaker, kläder eller kvarglömda saker. 
Vår badanläggning används och nyttjas även av föreningar. Under föreningars träningstid måste                
ibland hopptornets öppettider begränsas. Följ skyltar och den information som badpersonalen ger!  
 

1. Duscha och tvätta dig utan badkläder före bad. 
2. Vi badar i badkläder. Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att bära underkläder under badkläderna. 
3. För att få bada ensam på Orebadet ska man vara simkunnig. (200 meter varav 50 i ryggläge efter 

hopp på djupt vatten). 
4. Du som är här med dina barn håller självklart uppsikt över din barn hela tiden! 

• Armkuddar och andra flythjälpmedel ersätter inte vuxnas tillsyn. 
• Barn som inte kan simma får inte lämnas utan tillsyn.  
• Som vuxen är du badklädd och i vattnet tillsamamns med dina barn. 

5. Under simskoleperiod har simskolegrupper företräde till undervisningsbassängen. Simlärare och 
och annan badpersonal beslutar.  

6. Knuffa eller tryck aldrig ner någon annan i bassängen. 
7. Det är förbjudet att hoppa från långsidan vid bana 1. 
8. Inga flythjälpmedel är tillåtna att använda vid hopp från hopptorn och svikt. 
9. När hopptornet är öppet simmar vi inte under hopptornet.  
10. Hoppa en åt gången från hopptornet.  

När du hoppat från svikt eller hopptorn  ska du för att ta dig upp ur bassängen simma till trappstegen        
närmast omklädningsrummen. 

11. Motionssimsbanor är till för dem som vill simma i lugn och ro.  
12. Häng ej i linan/ linorna! 
 
 
Vid åska ska bassängerna tömmas på badande omgående, bad tillåts igen 20 minuter efter sista ”knallen”. 
 
Under badets öppentider tjänstgör badvärdar. Våra badvärdar har bl. a. som uppdrag att säkerställa att 
våra badgäster följer badets regler. Allt för att alla ska få en så angenäm badupplevelse som möjligt. 
 
Överträdelse kan innebära avvisning eller avstägning. Ingen återbetalning av entréavift.  
Vid misstanke om brott sker polisanmälan. 
 
    

Upplev Orebadet! 
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