Aquarama infoskriv:
Pirates Cup 2017 har booket badelandet i Aquarama for alle
deltakere med hotellpakke eller skolepakke. Vi har tilgang
fra lørdag 3. juni kl 18.30 til 21.30. Etter det har man 30
minutter til å stelle seg, og vi må være ute til kl. 22.00.
Hvis det er noen som ikke har kjøpt disse pakkene, men ønsker og være med til Aquarama, koster det
kr. 100,- pr person. Dette betaler du i kiosken.
Når dere møter opp i Aquarama sier dere fra i resepsjonen om hvilket lag dere er og at dere er fra
Pirates Cup. Dere får da et håndbånd. Dette båndet kan dere bruke til å kjøpe mat når dere er inne
på badelandet. Barn under 16 må fylle på penger på båndet på forhånd, mens de over 16 kan betale
når de leverer det. Denne infoen får dere også når dere kommer til Aquarama. Alle deltakere i Pirates
Cup får rabatt på Aquaramas kioskpriser.

Regler fra Aquarama
1. Barn som har fylt 11 år og er svømmedyktig kan bade alene i bassengene, ellers har barn kun
adgang i følge med badende voksen over 16 år – maks 4 barn pr. voksen
2. Du bader på eget ansvar. Badevertene våre overvåker og assisterer med kvalifisert
førstehjelp ved uhell. Dersom du ikke er svømmedyktig har du kun anledning til å bade under
oppsyn og øve i de grunne bassengene.
3. Alle som skal inn i badet må bade med badetøy eller annet tøy egnet for bading. Det er ikke
tillatt med boxershorts o.l. i badet.
4. Vis hensyn til andre, følg skilting og badevertenes anvisninger. Personer som sjenerer gjester
eller ansatte vil bli vist bort.
5. Personer med smittsomme sykdommer kan ikke benytte badet.
6. For ditt og andres velvære skal du dusje uten badetøy før du går inn i bassengområdet.
Grunnet hygiene er det heller ikke tillatt å ha på seg undertøy under badetøyet.
7. Det er ikke tillatt å ha med egen mat og drikke, og det gis ikke anledning til å reservere
møbler. Løse eiendeler som ligger på bord og stoler vil bli fjernet av vertene og lagt inn i
hyllene som er beregnet til slik lagring. Sko og sandaler settes i sko hyllene på vei inn i
garderobene, evt. legges i garderobeskapene.
8. Av både renholds -og sikkerhetsmessige årsaker gis det ikke anledning til å ta med barnevogn
inn i anlegget. Du kan ta med bagen, men selve vognen må plasseres i gangen inn til
garderobene.
9. Unngå hopp og stup i badelands- og velværedelen. Voldsom lek og dytting fra
bassengkantene medfører risiko og ubehag for deg selv og andre, og er derfor ikke tillatt.

10. Dersom du har hjerte- og karsykdommer, diabetes eller er gravid, bør du unngå å bruke
boblebadet, badstuene og varmtvannsbassenget (Blå Lagune).
11. Ta godt vare på adgangsbånd(skapnøkkelen - gjelder lagledere). Aquarama kan dessverre
ikke ta ansvar for dine eiendeler eller eventuelle verdier på armbåndet.
12. Gjenglemte klær tas vare på i ca. 2 uker. Øvrig hittegods blir lagt i resepsjonen. En gang i
måneden leveres hittegods av verdi til Politiet.
13. Fotografering generelt er ikke tillatt inne i badeanlegget. Ved spesielle anledninger, som
barnebursdag, skoleprosjekt, el. l. kan det gis tillatelse innenfor gitte rammer. Vi minner
samtidig om at selv om du har fått tillatelse av oss til å fotografere i vårt anlegg, må du selv
innhente tillatelse fra den du fotograferer til evt. å kunne publisere dette bildet.

Hvis dere har andre spørsmål, ta kontakt med:
Simon Quinteros - 94884236

