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KRIMULDAS VIDUSSKOLAS PELDBASEINA
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 Ikvienam peldbaseina apmeklētājam jāievēro iekšējās kārtības noteikumi – pretējā gadījumā –
tiksiet izraidīti no baseina un ieejas maksa netiek atlīdzināta.
 Ieiet baseinā un citās telpās tikai ar baseina kasiera atļauju, pēc biļešu iegādāšanās un iepazīšanās
ar šiem noteikumiem.
 Virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē.
 Par naudas, dokumentu un citu vērtīgo lietu uzglabāšanu jautāt kasierim.
 Par garderobē, ģērbtuvēs un dušu telpās atstātām mantām administrācija neatbild.
 Stingri aizliegts peldbaseina telpās atrasties alkohola, narkotisko vielu vai citu apreibinošo vielu
reibumā.

 Apmeklējot peldbaseinu, jābūt maiņas apaviem (gumijas čībām), dvielim, mazgāšanās līdzekļiem,
peldcepurei, peldkostīmam (peldbiksēm), ieteicams lietot peld-brilles.
 Bērniem līdz 3 gadu vecumam peldbaseinu atļauts apmeklēt tikai ūdensnecaurlaidīgās
autiņbiksītēs.
 Bērniem līdz 11 gadu vecumam peldbaseinu atļauts apmeklēt tikai pieaugušas (18 gadi) personas
uzraudzībā.
 Atrodoties ūdenī – abos baseinos, obligāti jālieto peldcepure!
 Pirms ieiešanas baseinā, obligāti jānomazgājas dušā !!
 Visur jābūt uzmanīgiem – flīžu grīdas ir slidenas!
 Baseina telpā jāievēro baseina uzrauga-instruktora norādījumi.
 Kolektīviem apmeklētājiem par drošību baseinā ir atbildīgs grupas vecākais, kurš par to
parakstās žurnālā. Kolektīviem apmeklētājiem aizliegts ieiet ūdenī bez trenera vai grupas vecākā
klātbūtnes un atļaujas.
 Iekāpjot un izkāpjot no baseina, ir jāizmanto kāpnītes.
 Lēcienus drīkst izdarīt tikai no lecampodestiem un bez ieskrējiena, iepriekš pārliecinoties, ka
apakšā nav citi peldētāji. Lēciens baseinā no citām vietām tiks uzskatīts par ļoti rupju pārkāpumu
un vainīgais var tikt izraidīts no peldbaseina!
 Sajūtot nogurumu, mierīgi jāpeld uz malu, krampju gadījumā - jāuzvedas mierīgi, jācenšas
turēties virs ūdens, jāsauc pēc palīdzības.
 Pēc trenera vai baseina uzrauga-instruktora rīkojuma baseina vanna jāatstāj nekavējoties.
 Nirstot, nedrīkst ilgi palikt zem ūdens.
 Aizliegts skriet apkārt baseiniem.
 Stingri jāievēro PITRTS apmeklējuma noteikumi.
 Pēc pirts apmeklējuma obligāti jānoskalojas dušā.
 Pēc peldbaseina apmeklējuma ir jānoskalojas dušā, jānoslaukās un jāizžāvē mati.
 Apmeklētāji baseina telpā tiek ielaisti līdz plkst.21:30 (par pilnu maksu).
 Baseina zāle apmeklētājiem jāatstāj plkst.22:00, dušu telpas jāatstāj plkst.22:30.
Peldbaseina vadītāja
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