Medlemsvilkår SPA-avdeling ved ats
1. Ved SPA-avdelingen tilbys følgende fasiliteter:
• Oppvarmet basseng
• Tørrbadstue (unisex)
• Private dusjer med dør
• Kaldkulp
• Garderober for kvinner og menn
2. ats forbeholder seg retten til
• Å se til at bestemmelsen om 21 års aldersgrense overholdes. Det er ID-plikt ved
innmelding og kontrollpunkt ved inngang til avdelingen.
• Å midlertidig stenge SPA-avdelingen i forbindelse med renhold, vedlikehold,
oppgraderinger og lignende.
• I perioder å benytte avdelingen til timer for ulike grupper, t.d. gravide, barn, eldre
med mer. Hvorvidt garderobe/badstu/kaldkulp vil være tilgjengelig avhenger av den
aktuelle aktiviteten. Timeplan finnes på nettside/app. Endres denne, vil det være
synlig god tid i forveien.
• I perioder å benytte avdelingen til kursaktivitet, hvorpå bassenget vil være stengt for
medlemmene. Dette kan eksempelvis være i ferier, helger e.l. Hvorvidt
garderobe/badstu/kaldkulp vil være tilgjengelig avhenger av den aktuelle aktiviteten.
• Dersom kunden avslutter sitt medlemskap ved treningssenteret å justere pris
automatisk til gjeldende pris for eksklusivt SPA-medlemskap. Dette uten varsel om
prisøkning 1 mnd i forveien som er vanlig prosedyre.
3. Hygieneregler
• Det er påbudt med grundig kroppsvask i garderobedusjen før man går inn i anlegget.
Dusj naken, og bruk såpe og sjampo.
• I bassenget og badstuen er det det er påbudt med badetøy.
• For å unngå kroppsvette i bassenget, må alle dusje av seg svetten etter badstuen
• I saunaen er det trebenker, her må alle sitte eller ligge på eget håndkle slik at huden
og føttene ikke kommer i kontakt med treverket. Dette for å unngå at det kommer
kroppsvette på treverket.
• I badstuen er det stillesone.
4. Trivselsregler
• Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon eller å filme og fotografere i badeanlegget.
• Verbal og ikke-verbal sjenerende og usømmelig adferd er ikke tillatt. Enhver form for
seksuell aktivitet er strengt forbudt. Gjester som ikke respekterer dette blir
umiddelbart utvist fra asker treningssenter og i alvorlige tilfeller politianmeldt.
• Det er ikke tillatt å stupe, hoppe eller drive uvøren lek i bassengene. Vis hensyn til
andre badegjester og unngå unødig vannsøl.
• Det er ikke tillat å nyte eller medbringe mat og drikke i anlegget
• Personlige eiendeler skal oppbevares i låsbare garderobeskap. Private vesker og
bager er ikke tillat inne i anlegget. Ats er ikke ansvarlig for tyveri, skade eller tap av
eiendeler.

•

Vi gjør oppmerksom på at vi har vakter som frekventerer anlegget anonymt blant
våre badegjester.

5. Sikkerhetsregler
• Bassenget er uten tilsyn, og all bruk foretas på eget ansvar.
• Bassengområdet er kameraovervåket.
• All bading gjøres på eget ansvar, og du skal være svømmedyktig for å ferdes her
alene. I henhold til Norges Svømmeforbund er man svømmedyktig når en kan la seg
falle fra kant og ut på dypt vann og svømme 200 m.
• Ingen må skyves ut i bassengene eller bli holdt under vann.
• Unngå løping – flisene er glatte og det kan fort oppstå skader hvis man faller.
• Badeanlegget er mobilfri sone.
• Det er ikke tillatt å fotografere i bad og garerobeanlegg.
• Badeanlegget er mat-, røyk-, snus- og tyggegummifritt.
• Alle må gå i dusjen en halv time før badets stengetid.

