ALLMÄNNA

Entréavgift betalas av alla
Alla som vill följa med in i anläggningen måste betala
entréavgift och detta gäller oavsett om du ska in till
vår bad– eller gymanläggning.

Åldersgräns
BADANLÄGGNING
Är du 10 år och simkunnig (simma 200 meter med
korrekta ben-/armtag utan hjälpmedel) är du välkommen utan målsmans sällskap. Icke simkunniga
ska ha målsman eller annan vuxen (18 år) i omedelbar närhet i vattnet. En armslängds avstånd är en bra
tumregel.
Vid morgon– och kvällsbad så har vi en åldersgräns
på minst 17 år.
GYMANLÄGGNING
Av säkerhetsskäl så måste du ha fyllt 15 år för att få
tillträde till vårt gym. Detta gäller även med sällskap
av vuxen. Inomhusskor är ett krav på gymmet!

Passagesystem
Årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och
företagskort är personliga. Dessa får endast användas av personen vars namn och bild är på kortet. Att
låna ut kortet till obehöriga är strikt förbjudet och
kan resultera i att ditt kort blir spärrat och att du blir
nekad framtida besök.
Ditt passagekort ska användas vid både in- och
utpassage även om stora grinden är öppen.

Kvinnlig och manlig personal
Fagerstahallen har både kvinnlig och manlig personal
och vår uppgift är att se till att vi har en säker och
trivsam anläggning. Vi ansvarar bland annat för löpande underhållsstädning i dusch- och omklädningsrum och vill informera om att det kan förekomma
manlig personal i damernas omklädningsrum och
kvinnlig personal i herrarnas omklädningsrum.

Fagersta.se/Fagerstahallen

Trivselregler
BADANLÄGGNING

Bada på eget ansvar

Välkommen till

Fagerstahallen

Personalen finns i närheten men bassängen kan vara
obevakad så vi ser gärna till att alla hjälps åt och håller uppsikt – kontakta alltid personalen vid tillbud!
Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att
inga olyckor sker. Alla som inte är simkunniga måste
alltid ha med sig en simkunnig vuxen i omedelbar
närhet i vattnet.

Att bada med barn
Det är viktigt att du som målsman är medveten om
att det finns risker med att besöka ett bad. Vi vill
därför försäkra oss om att du hela tiden har uppsikt
på ditt/dina barn och följer våra trivselregler. Barn
ska ha målsman eller annan vuxen (18 år) i omedelbar närhet i vattnet. Max tre barn under 10 år per
vuxen medföljande tillåts.

Duscha alltid före bad
Duscha och tvätta hela kroppen innan du sätter på
dig rena badkläder. Är man ren innan badet så fastnar inte kloret på kroppen. Efter duschen ska du
byta om till rena badkläder. Vi tillåter endast riktiga
badkläder, oftast gjorda av polyester/lycra.
Det är förbjudet att bada i underkläder och andra
plagg av bomull.

Öppettiderna gäller från och med 28 augusti 2019.
I denna folder får du information gällande våra
öppettider, utbud samt trivselregler.

Babybadbyxa obligatoriskt

Reception
Tel. 0223-442 30

Efter ca 30 minuter badande så brukar barn under 3
år bli väldigt slöa och har lätt för att bajsa på sig. Se
därför till att ditt barn alltid använder babybadbyxa
som håller tätt. Finns att köpa i receptionen.

Boka en sporthall
fri.fagersta.se/bokning

Läs mer om våra trivselregler på hemsidan.
www.fagersta.se/fagerstahallen

Besöksadress
Risbrovägen 2,
737 44 Fagersta

Vi finns även på Facebook & Instagram!

HT-19

Trivselregler

Reception
Måndag

09.00-19.00

Tisdag

09.00-21.00

Onsdag

09.00-19.00

Torsdag

06.15-21.00

Fredag

09.00-18.00

Lördag

10.00-16.00

Söndag

10.00-16.00

Inträde med passagekort när receptionen är stängd!

Öppettider

Gym
07.30-19.00

Tisdag

11.00-21.30

Onsdag

07.30-21.30

Torsdag

06.15-21.30

Fredag

07.30-20.30

Lördag

07.30-17.30

Söndag

07.30-20.00

Pensionär Student

6-17

3-5
15:-

Måndag

18.00-18.45

Tabata

Enkelbiljett 50:-

35:-

35:-

25:-

Onsdag

10.00-10.45

Vattengymnastik

12-klipp

510:-

355:-

355:-

255:-

Onsdag

19.00-19.50* Cirkelträning

Månadskort 250:-

165:-

165:-

Fredag

10.00-10.45

Halvårskort 970:-

635:-

635:-

600:-

Söndag

17.00-17.45* Vattengymnastik

Årskort

1160:-

1160:-

970:-

Vattengymnastik

Cirkelträning

1600:-

För barn 0-2 år så kostar det 10 kr.

Måndag

19.15-20.30* (i gymmet)

Onsdag

19.00-19.50* (i bassängen)

Gym

Vuxen

Pensionär Student

Enkelbiljett 45:-

30:-

30:-

Tisdag

18.30-19.30*

12-klipp

460:-

305:-

305:-

Torsdag

18.30-19.30*

Månadskort 250:-

140:-

140:- *

Söndag

18.00-19.00*

Halvårskort 790:-

610:-

610:- *

Årskort

920:-

920:- *

Föranmälan samma dag via tfn 0223-442 30.
Våra träningspass kör igång under vecka 36.

Priser för träningspass

Måndag

11.00-18.00

Tisdag

11.00-19.30

Onsdag

11.00-19.00

Torsdag

Endast morgon– och kvällsbad

Fredag

11.00-18.00

Lördag

10.00-16.00

Söndag

10.00-16.00

1300:-

*Under 18 år och saknar legitimation?

Vuxen

Pensionär Student

Spinning

65:-

65:-

65:-

Cirkelträning

30:-

30:-

30:-

Vattengympa

30:-

30:-

12-klipp
Mixkort

560:-

560:-

Kombi

Vuxen

Pensionär Student

Enkelbiljett 80:-

55:-

55:-

Exkl. gymavgift

Månadskort 400:-

255:-

255:-

30:-

Exkl. badavgift

Halvårskort 1425:-

1000:-

1000:-

Årskort

1690:-

1690:-

560:-

Minst 2 pass

2550:-

Övrigt
/ 19.30-21.30

06.15-08.00 / 19.30-21.30

Åldersgräns 17 år!

Morgon- och kvällsbad (endast motionssim)
Torsdagar

Vuxen

Krav på medföljande målsman som intygar ålder vid köp av gymkort

Simhall

Tisdag

Priser
Bad

Vattenträning

Spinning
Åldersgräns 15 år!

Måndag

Våra träningspass

12-klipp

815:-

510:-

510:-

12-klipp
Cirkelträning

765:-

610:-

610:-

12-klipp
Spinning

660:-

660:-

660:-

Minigrupp, 2 vuxna + 2 barn

120:- (Barn 3-17 år)

Tillägg per barn i grupp

20:- (Barn 3-17 år)

Barn 0-2 år

10kr

