Kuopion kaupungin uimahallien yleiset järjestyssäännöt
Uimahallimaksu tai käyttökerta oikeuttaa enintään 2.5 tunnin oleskelun maksullisissa tiloissa.
Tarttuvia tauteja ja erityisesti tarttuvia ihosairauksia sairastavilta on uimahallin käyttö kielletty.
Alle 10-vuotiaalla tulee olla yli 15-vuotias vastuuhenkilö mukana hallissa. Alle 10-vuotiaat ovat
uimahallissa aina vastuuhenkilönsä vastuulla.
Ryhmien, koulujen ja seurojen harjoituksissa valvonnasta vastaavan henkilön on oltava paikalla
koko vuoron ajan.
Kuntosalille pääsevät 15-vuotta täyttäneet, sekä valmentajan tai vanhemman valvonnassa 13vuotta täyttäneet.
Kuntosalilla tulee käyttää sisäjalkineita.
Kouluikäiset käyttävät oman sukupuolen pukuhuoneita.
Päihteiden tai dopingaineiden vaikutuksen alaisella ei ole oikeutta sisäänpääsyyn. Päihteiden ja
dopingaineiden tuonti sekä käyttö on hallissa kielletty.
Uimahallin käyttäjä on vastuussa omaisuudestaan ja sen säilyttämisestä uimahallitiloissa.
Löytötavarat on luovutettava hallin henkilökunnalle.
Ennen saunaa ja uima-altaaseen menoa on peseydyttävä huolellisesti. Hiukset tulee pestä tai
vaihtoehtoisesti käyttää uimalakkia. Peseytymisen ja saunomisen ajaksi uima-asu on riisuttava
pois. Erityisluvan saaneet voivat saunoa uima-asussa.
Uiminen on sallittu vain varsinaisessa uima-asussa.
Ihokarvojen ajelu, hiusten värjäys tai leikkaus, kynsien ja jalkojen hoito tai muut vastaavat
toimenpiteet eivät ole sallittuja tiloissamme. Vältä voimakkaiden tuoksujen käyttöä.
Särkyvien pullojen käyttö on kielletty.
Juokseminen, meluaminen ja muu häiritsevä tai epäeettinen käyttäytyminen uimahalleissamme
on kielletty.
Kuvaaminen uimahallin tiloissa vain henkilökunnan luvalla.
Järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja
määräyksiä on noudatettava. Muussa tapauksessa henkilö tai yhteisö voidaan määrätä
poistumaan uimahallista.
Uimahalleissa on nauhoittava kameravalvonta.
Yksityiskohtaiset järjestyssäännöt voit lukea www.kuopio.fi/uimahallit sivulta.
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Rules and regulations of Kuopio’s swimming halls
The entrance fee entitles maximum of 2,5 hours use the swimming halls services.
Children under the age of 10 must be accompanied by an adult who is able to swim.
The minimum age for using the gym independently is 15. With coach or adult minimum age is 13.
In gym use indoor footwear.
Intoxicated persons are not allowed inside the swimming hall. You are not allowed to bring any
drugs or alcohol products to swimming hall premises.
No food or drink of any kind may be brought into the pool complex except water in plastic bottles.
Shower without a swimsuit or trunks before entering the sauna or the pool. Hair needs to be
washed or alternatively use swimming cap. This ensures the water stays clean.
Swimming is allowed only in proper swimming suit. No sport clothing, underwear etc.
Shaving, hair coloring or cutting, nail cutting, or other corresponding activities are not allowed in
our premises.
Running, noise and other disruptive or unethical behavior is prohibited in our premises.
The user of the swimming hall is responsible for his property and its storage in the indoor
swimming pool premises. The lost property must be handed over to the hall staff.
School-age children use changing rooms in the same sex.
In group, school and club exercises, the person in charge of supervision must be present
throughout the reservation.
The use of the swimming pool is prohibited for those suffering from infectious diseases and
especially infectious skin diseases.
Taking photos/filming in the swimming hall premises only with permission of staff.
Avoid using strong parfums in swimming hall premises.
Rules and regulations and the instructions concerning the order and safety of the staff must be
observed. Otherwise, the person or group may be ordered to leave the swimming pool.
The swimming pools have recording camera surveillance.
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