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Ordensregler for Vandkulturbåden ”Havfruen”
Formålet med Havfruen er primært at give borgerne i Ishøj mulighed for at anvende fastetablerede
badefaciliteter. Den primære brugerkreds er Strandbadeforeningen Isbjørnen.
Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet et sæt ordensregler, der er gældende for alle brugere.

Generelle retningslinjer
Sikkerhed

 Børn under 18 år har ikke adgang til Havfruen
 Al ophold, færdsel og badning sker på eget ansvar
 Der må højst være 2 badende på trappen ad gangen
HUSK
Bad aldrig alene og vær opmærksom på de andre badende.
Orientér dig om redningsudstyr, så du er klar til at hjælpe.

Adgang til båden





Adgang kræver personligt adgangskort – der må ikke medtages gæster.
Adgangskortet må ikke udlånes til andre.
Brugerne skal straks ved ankomst skrive sig ind i Logbogen
Der må ikke afholdes polterabends o. lign festligheder
Journalister m.fl. må ikke lukkes ind uden halinspektørens/bestyrelsens deltagelse

Adfærd ombord







Rygning er ikke tilladt ombord, hverken indendørs eller udendørs
Personlige ejendele må ikke efterlades, fx badetøj, håndklæder og badesko/sandaler
Der må ikke bruges åben ild på båden, såsom grill o. lign.
Husdyr er ikke velkomne ombord
Fotografering under badning/sauna kun tilladt med accept fra de badende
Halinspektørens anvisninger skal efterkommes
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Retningslinjer for caféområdet




Brugere skal rydde op efter sig
Det er ikke tilladt at klæde om og opholde sig nøgen i caféområdet
Sidste person sørger for at lukke vinduer/døre og slukke lys og sauna samt tage stik til alle elektriske apparater ud af stikkontakter (fx kaffemaskine og hårtørrer)

Regler for brug af sauna og omklædningsrum






Det er ikke tilladt at udføre personlighygiejne såsom barbering, negleklipning etc.
Det er ikke tilladt at anvende saunaen uden at sidde på et håndklæde og skødet skal være
tildækket
Der må ikke medbringes alkoholiske drikke i saunaen
Fodtøj er ikke tilladt i badeområdet, badesko er dog tilladt udenfor saunaen
Gulvet skal tørres af efter brug – alle er med til at holde gulvet tørt og sikkert at gå på

Overtrædelse af disse retningslinjer kan medføre annullering af nøglekortet, samt fratagelse af retten
til fornyelse af kortet for en given periode.
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