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Ebeltoft svømmehal 
Instruks/retningslinier for klubber/foreninger mm. 

 

1. Svømmehallen udlejes til klubben/foreningen i henhold til de af EBIC og folkeoplysningens fastsatte regler 

herom.  
  

2. Klubben/foreningens bestyrelse har i de tildelte svømmetider det fulde ansvar for medlemmernes brug af 
svømmehallen, omklædningsrum mm., og skal til enhver tid tilse, at svømmehallens ordensreglement 

overholdes. Timerne registreres og indberettes til PUK, Syddjurs kommune. 

Brugerne skal op af bassinet og ud af evt. sauna, 10 minutter i ”hel”. 
      Ved timer, der støder op til den offentlige åbning, skal omklædningsrum være forladt, senest  

10 minutter før den offentlige åbning starter. Svømmehallen skal afleveres i opryddet tilstand. 
 

3. Klubben/foreningens bestyrelse har til enhver tid det fulde ansvar for, at de personer der overlades det 

sikkerhedsmæssige opsyn (livreddere, instruktører, undervisere mm.), opfylder de af EBIC fastsatte krav til 
uddannelse i livredning, alarmeringsplan, førstehjælp mm. Svømmehallens personalle står til rådighed med 

hjælp og vejledning.  
Det er et krav, at i alle tildelte timer til klubber/foreninger, skal der stilles med minimum en livredder. 

Er der mere end 25 i bassinet skal der være 2 livreddere. eller 1 livredder og 1 person med bassinprøve for 

hver 25 personer (25-50, 1 med bassinprøve, 51-75, 2 med bassinprøve).  
Livreddere & personer med bassinprøve der står for sikkerhedsmæssige opsyn, skal være ikke badende i 

bassinet. EBIC indkøber til klubbernes svømmeundervisning, bælter, plader og armvinger. 
Øvrige rekvisitter sker på egen regning for de enkelte klubber/foreninger. 

 
4. Den tildelte tid skal udnyttes hensigtsmæssigt i forhold til klubben/foreningens formål – og er primært 

svømmeundervisning og klubtræning. Hvis svømmehallens ledelse skønner, at tiden ikke udnyttes optimalt 

i forhold til dette, kan tiden fratages klubben/foreningen. 
Svømmehallen kan deles mellem to foreninger, såfremt der er tale om små hold. Sker dette vil begge 

klubber blive registreret for timerne. 
Såfremt tildelte timer kun anvendes af få personer, kan EBIC inddrage timen eller sammenlægge timen 

med en anden.  

De tildelte timer bortfalder i alle skoleferier og på helligdage.  
Ved hele ferieuger, gælder dette i såvel slut som start weekend. 

      Starttider og sluttider for klubber/foreninger, aftales med EBIC og tiderne ensrettes. 
I tilfælde af stævner og specialarrangementer, kan de tildelte tider inddrages.  

Aflysning af timer vil ske med min. 3 ugers varsel. 
 

5. Klubben har i de tildelte timer det store bassin frit til rådighed.  

Der betales for særydelser, såsom livredder, varmtvandsbassin og sauna. Såfremt klubben ikke  
efterlader svømmehallen i opryddet stand, kan der ligeledes fra EBIC’s side opkræves et beløb til  

dækning af denne udgift. 
For benyttelse af det lille bassin (varmtvandsbassin), betales der efter de af EBIC’s bestyrelse fastsatte 

takster. 

Sauna kan i de fleste tilfælde bestilles, dog ikke i timen der støder op mod den offentlige åbning. 
Saunatimer betales efter de af EBIC’s bestyrelse fastsatte takster. 

Sauna benyttes uden badetøj, og det er ikke tilladt at medbringe og benytte dufteolie, barbergrej m.m. 
Håndklæde skal medbringes som siddeunderlag. 

Såfremt regelsættet for brugen af sauna ikke overholdes, mistes retten til benyttelse af sauna. 
 

6.   De tildelte timer, må ikke genudlejes til tredjepart, og må kun benyttes af foreningens medlemmer. 

             I hele svømmehallens område er det er ikke tilladt at nyde og medbringe mad - og drikkevarer. 
      Hele idrætscentret er røgfrit. 

Svømmehallens område må kun befærdes i omklædt tilstand i form af badetøj eller  
shorts/T-shirt, samt indendørs fodtøj. 

 

7.   Enhver klage rettes til centerlederen. 


