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 Väimela Tervisekeskusesse sisenemisel osta pilet (pääse) ning säilita see 

külastusaja lõpuni; 

 Piletite müük lõpetatakse 1 tund enne maja sulgemist; 

 Tervisekeskuse külastaja  kinnitab pileti ostmisega, et tema tervis on 

korras ja ta on oma võimetelt  ja oskustelt suuteline tarbima Väimela 

Tervisekeskuses pakutavaid teenuseid; 

 Kuni 10-aastased lapsed (k.a.) pääsevad ujulasse ainult koos täiskasvanud 

saatjaga. Saatja vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest; 

 Koos täiskasvanuga (kes ostab ka endale pileti)  tervisekeskuse teenuseid 

kasutavatele väikelastele 0-6 a (k.a) on teenused tasuta (v.a. laste 

sünnipäevapeod).  

 Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nendega kaasas 

olevad täiskasvanud isikud (saatjad); 

 Enne basseini minekut pese oma keha paljalt (ilma ujumisriieteta).  Pärast 

WC kasutamist pese ennast uuesti; 

 Enne ujumist eemalda kehalt kõik plaastrid 

 Lahtised (pikemad) juuksed seo punupatsi või kasuta ujumismütsi; 

 Lapsed võivad kasutada mullivanni ainult täiskasvanu juuresolekul ja 

vastutusel 

 Väärtuslikud esemed võib jätta administraatori juurde hoiule; 

 Väimela TK administratsioon ei vastuta riietusruumi jäetud asjade eest; 

 Tervisekeskuse ujulasse ei tohi kaasa võtta klaaspudelites jooke ega närida 

närimiskummi; 

 Saunaruumis viibi ilma riieteta (riietelt lenduvad klooriaurud); 

 Viska leili ainult kuuma veega kuivadele kividele; 

 Pärast saunas viibimist pese ennast dušši all; 

 Kasuta ujumiseks ujumistrikood või ujumispükse. Meil ei tohi ujuda „šortsides“; 

 Vali ujumisala vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, arvesta 

kaaskülastajatega. Ole tähelepanelik laste suhtes; 

 Vette võib hüpata ainult stardipukilt. Vigurhüpped ei ole lubatud; 

 Basseinis ujudes hoia parempoolset liiklust . Suhtu kaasujujatesse lugupidavalt. 

Ära uju risti üle radade. Rajapiiretel istumine, seismine ja nõjatumine on 

keelatud; 

 Kasutades ujula varustust, suhtu sellesse heaperemehelikult.  Pärast kasutamist 

aseta varustus oma kohale tagasi; 

 Enne basseiniruumi sisenemist ja pärast basseiniruumist väljumist kuivata 

ennast,  et vältida põrandate muutumist liiga märjaks ja libedaks; 



 Ujumistundide ja -treeningute ajal on treener ja/või õpetaja basseiniruumis koos 

lastega kuni tunni lõpuni. Ta vastutab basseini-, duši- , riietusruumi ning 

ujumisvahendite korrashoiu eest; 

 Väimela TK personalil on õigus teha külastajale märkus, kui ilmneb külastaja 

ebasobiv tegevus ning paluda külastajal tervisekeskusest lahkuda; 

 Tervisekeskusesse unustatud pesemisvahendeid ja riideid hoiame alles ühe 

kalendrikuu. 
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