Velkommen til børnefødselsdag i Lyseng svømmebad
Vi glæder os til jeres besøg og ønsker at alle får en god badeoplevelse i Lyseng Svømmebad. Derfor har vi
valgt at lave denne lille velkomst til dig som forældre til børnefødselsdag.
Børnefødselsdag afholdes i den offentlige åbningstid, og derfor er der også andre badegæster. Det er dit
ansvar at guide og vejlede fødselsdagsgæsterne.

Inden ankomst
Booking og betaling foregår via vores hjemmeside og skal være indgået 14 dage inden arrangementets
start. Betaling af ekstra børn foregår ved billetlugen på arrangementsdagen, men antallet af børn skal
noteres i kommentarfeltet ved booking, hvis det er over 15. Dette er for at sikre, at der er plads til alle.
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 de hopper i bassinerne, da vi alle ønsker at bade i rent vand. 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…
Mad og drikkevarer bliver gjort klar i området bag børnebassinet. Det er også her, maden skal nydes. Husk
venligst at børnene skal vaske hænder, når de har spist. Især kagen har det med at sætte sig på fingrene, og
dermed kommer det med i badevandet – det er ikke så rart.
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
I har to timer til rådighed i børnebassinet, men må være i svømmebassinet og springbassinet i hele den
offentlige åbningstid.
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 benyttes. Desuden er der både stort og småt legetøj. Lån gerne – og sæt det venligt
efterfølgende på plads.
Vær opmærksom på, at springbassinet er 4,2 meter dybt. Det er kun de sikre svømmere der kan benytte
dette. Hvis børnene ønsker at springe fra 3 og 5 meter vipperne, så skal de springe, når de først er kommet
op. Trapperne er meget stejle, og derfor er det farligt at gå ned igen. Gå med ned til springbassin, så I kan
snakke sammen – hvis du ikke allerede er i badetøjet, som du er meget velkommen til.

Hjælp…
Der er altid en livredder i svømmehallen. Det er vigtig, at alle er klar over, at livredderene er til for at
hjælpe, og at deres anvisninger altid skal følges, så vi kan forebygge og sikre en tryg badeoplevelse for alle.
Spørg livredderen - hvis du er i tvivl om noget.
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