
  
  

KOTKAN UIMAHALLIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
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1. Uintiaika pukeutumisaikoineen on yhteensä 1,5 tuntia (90 min). Kesäaikana ei aikarajoitusta ole. 

2. Ennen saunoihin ja uima-altaaseen menoa on peseydyttävä huolellisesti. Peseytymisen ja saunomisen 

 ajaksi uimapuku on riisuttava pois sekä hiukset on vähintään kasteltava. Pitkät hiukset suositellaan 

 pidettäväksi kiinni. 

3. Alle 8-vuotiaalla ja uimataidottomalla lapsella tulee olla mukanaan täysi-ikäinen valvoja. 

4. Uimataidottomia ei saa jättää yksin missään tilanteessa, uimataitoisen aikuisen on oltava välittömässä 

 läheisyydessä. 

 Uimataito = 25 m uintisuoritus ilman apuvälineitä. 

5. Hyppytelineiden käyttö on sallittu vain valvojan luvalla ja yksi henkilö kerrallaan. Altaaseen saa hypätä vain 

 osoitetuista paikoista altaan syvässä päädyssä. Uimahypyt eivät saa vaarantaa uintia altaassa. 

6. Ratauinti tai vesijuoksu on sallittu vain osoitettuun kiertosuuntaan niille osoitetuilla radoilla.  

7. Jokainen käyttää uimahallia omalla vastuullaan ja on itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa 

 säilymisestä uimahallissa. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle. 

 
UIMAHALLISSA KIELLETTYÄ: 
 
8. Juokseminen, meluaminen ja muu häiritsevä käyttäytyminen uimahallin tiloissa on kielletty. 

9. Tarttuvia tauteja sairastavilta pääsy uimahallitiloihin on kielletty. 

10. Hiusten värjääminen ja karvojen poisto uimahallin tiloissa on kielletty. 

11. Särkyvien esineiden tuominen peseytymis- ja uintitiloihin on kielletty. 

12. Purukumin käyttö allastiloissa on kielletty. 

13. Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen tai aineiden nauttiminen 

 uimahallin tiloissa on kielletty. 

14. Tupakointi on uimahallin alueella kielletty. 

15. Valokuvaaminen ja videointi uimahallissa on kielletty ilman erillistä lupaa. 

16. Uiminen on sallittu vain varsinaisessa uima-asussa. Uimashortsit eivät saa ulottua polven alapuolelle. 

 Märkäpuvun käyttö on kielletty. 

17. Kuntouintiräpylöiden ja snorkkeleiden käyttö ratauinnissa on sallittu ainoastaan niille osoitettuina 

 ajankohtina. 

18. Sukellusharjoittelu on kielletty ilman ratavarausta tai uimavalvojan antamaa lupaa. 

19. Omat kellukkeet (pl. käsikellukkeet), uimarenkaat, lelut, pallot ja vastaavat vesilelut ovat uimahallitiloissa 

 kiellettyjä (pl. poikkeustilanteet esim. uimaopetuksen aikana). Pienimpien lelujen käyttöön on pyydettävä 

 lupa uimavalvojalta. 

20. Lainattuja välineitä saa käyttää ainoastaan niille osoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. 

21. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai 

 määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan uimahallista. Tämän järjestyssäännön lisäksi voidaan antaa 

 liikuntapaikka- tai liikuntatapahtumakohtaisia ohjeita. 

 

 Uimahallien asiakkaita edellytetään tutustumaan ylläoleviin sääntöihin ja ohjeeseen. Sääntöjen 

 noudattaminen on edellytys uimahallin käytölle. 

 

 Kiitos yhteistyöstä ja mukavia uintihetkiä! 


