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Camp Ripan

VÄNLIGEN TA DEL AV VÅRA TRIVSELREGLER!
För att alla som besöker oss ska få en så trevlig och säker badupplevelse som möjligt vill vi att du 
läser igenom och följer Tvättjärnsbadets trivselregler.

• Allt bad sker under eget ansvar.

• Du som förälder/vuxen är alltid ytterst ansvarig för medföljande barns säkerhet och  
trygghet – lämna aldrig barnen utan uppsikt.

• Barn under 12 år måste, oavsett simkunnighet – av säkerhetsskäl – ha sällskap av ombytt 
vuxen som ansvarar för barnet. Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma.  
Simkunnighet är att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

• Alla besökare ska betala entréavgift, oavsett om du ska bada eller inte.

• Badning sker endast i kläder avsedda för bad, ej underkläder.

• Det är obligatoriskt för blöjbarn att använda badblöja/baby-badbyxa.

• Duscha alltid innan bad.

• Det är förbjudet att gå, stå eller stanna i rutschkanan.

• Det är förbjudet att hoppa från broarna.

• Det är inte tillåtet att ta med sig alkoholhaltiga drycker in på området.

• Rökning är anvisad till särskild plats.

• Sällskapsdjur är välkomna utanför området.

• Håll rent och snyggt efter dig – Se till att skräp hamnar i papperskorgen.

• Det är inte tillåtet att fotografera eller filma på anläggningen utan tillstånd.

• Vi ansvarar inte för värdesaker eller personliga tillhörigheter.

• Visa hänsyn och respektera andra badgäster, personal och regler.

• Skador vid olycksfall, där brister i anläggningen på material eller personal-rutiner inte kan 
påvisas.

• Skada som badgäster orsakat varandra.

• Förlust av, eller skada på, personlig egendom.

Gäster som väljer att avsiktligt bryta mot anläggningens ordningsregler kommer att 
avvisar på grund av säkerhetsrisken. 

Camp Ripans personal önskar Er en trevlig och säker vistelse!

CAMP RIPAN ÄR INTE ANSVARIG FÖR:


