Velkommen til børnefødselsdag i Gellerupbadet
Vi glæder os, til I kommer og da vi ønsker, at alle får en god badeoplevelse i Gellerupbadet, har vi valgt at
lave denne lille velkomst til dig som forælder til børnefødselsdag.
Børnefødselsdag afholdes i den offentlige åbningstid, og der er derfor også andre badegæster i badet. Det
er dit ansvar at guide og vejlede fødselsdagsgæsterne.

Inden ankomst
Booking og betaling foregår via vores hjemmeside og skal være indgået 10 dage inden arrangementets
start. Betaling af ekstra børn foregår ved billetlugen på arrangementsdagen.
Kom i samlet flok – så du har overblikket og kommunikation med alle.
Omklædningsskabene kan benyttes med hængelås.
Det er vigtigt, at alle vasker sig, inden at de benytter badet, da vi alle ønsker at bade i ren svømmehal. 1
person, der ikke vasker sig, forurener badevandet lige så meget som 25, der har været en tur under
bruseren.

Spisning og et højt hurra…
Vi dækker op til jer i fællesrummet, hvor I får jeres egne borde. Her er der indkig til svømmehallen. Vi
anbefaler, at I spiser enten før eller efter svømmeturen, så I ikke skal rende våde frem og tilbage.
I står selv for oprydning. Vi har både koste og fejebakke samt moppe stående i rummet.
I er meget velkomne til at synge fødselsdagssang, give gaver, lege eller hvad den ellers skal stå på, for at
lave en festlig fødselsdagsfest.
Du må gerne tage et billede af festlighederne – men det skal foregå med ryggen til de andre badegæster, så
de ikke kommer med på billedet.
I svømmehallen
Fliserne er meget glatte, især når de er våde. Der er derfor meget vigtigt at børnene går roligt og ikke løber,
selvom vi godt ved, at de glæder sig til at lege i vandet.
Vinger og bælter kan frit benyttes. Desuden er der både stort og småt legetøj. Lån gerne – og sæt det
venligt efterfølgende på plads.
Vores babybassin er forbeholdt babyer, og vi henviser derfor til, at I benytter vores to andre bassiner.
Hjælp…
Der er altid en livredder i svømmehallen. Det er vigtigt, at alle er klar over, at de er til for at hjælpe, og at
livredderens anvisninger altid skal følges, da vi forebygger og sikrer en tryg badeoplevelse for alle.
Spørg livredderen - hvis du er i tvivl om noget.
Rigtig god fornøjelse 😊
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