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Betingelser for leje af varmtvandsbassin: 

 

• Brug af bassin og omklædningsrum sker på eget ansvar. 

• Der skal altid være en ansvarlig instruktør tilstede. Det er 

lejernes ansvar, at alle instruktører har opdateret 

livredderuddannelse og varmtvandsbassinkursus efter 

gældende regler. 

• Udlejningstiden er den tid, hvor bassinnet kan benyttes. 

• Der må kun være borgere i bassinsalen, når instruktøren er 

tilstede i salen  

• Døren ind til bassinsalen skal være aflåst, når salen 

forlades. 

• Der er adgang til omklædningsrum fra 15 min. før 

lejetidens begyndelse og i 15 min. efter lejetidens ophør.  

• Alle rekvisitter skal ryddes op efter endt brug og lokalerne 

skal afleveres pæne og opryddede. 

• Der er totalt rygeforbud i alle CKU’s bygninger. 

• Bassinet er lukket i sommerferien (juli måned), omkring jul 

og i påskeugen. 

• Der må ikke medbringes egne baderekvisitter 

• Der udleveres ikke parkeringstilladelser til lejere/brugere 

• Der må maksimalt være 11 badende samt en instruktør i 

vandet ad gangen. 

 

Følgende regler skal overholdes ved brug af  

bassinet:  

 

• Du skal vaskes grundigt, inden badetøjet tages på. Der er 

sæbe i dispensere i bruserummet. Du skal selv medbringe 

vaskeklud. 

• Efter toiletbesøg, ifm. brug af bassinet, skal du vaske dig, 

inden du igen går i bassin. 

• Bassinet må ikke benyttes, hvis du er inkontinent for urin 

og/eller afføring. 

• Efter kl. 18 skal tæppet trækkes over bassinnet for at 

spare på energien. 

Særlige forhold: 

 

• Hvis du har fodvorter eller svamp, skal du være under 

behandling. 

• Hvis du har smitsomme sygdomme, sår eller 

betændelsestilstande må du ikke benytte bassinet. 

• Cytostatica (kemobehandling) må ikke indtages i dagene 

op til brug af bassinet. 

• Du  må ikke have nogle former for smykker på i bassinnet.  

• Hvis der sker en ulykke og der skal ringes 112 – husk 

at trykke 0 og afvente klartone – inden der tastes 

112. 

 

CKU stiller følgende til rådighed for lejere: 

• Sæbe i dispensere til afvaskning 

• Toiletstol 

• Badeseng  

• Omklædningslejer  

• Lift i bassinsal med transportstol 

• Aflåselig skab til værdigenstande 

 

 

 

Sker der uheld (afføring eller opkast) i bassinet, skal du 

kontakte: 

Viborg Afdelingen 

Teknisk serviceleder Henrik Kastbjerg på tlf. 20607184 

 

Skive Afdelingen 

Teknisk serviceleder Helge Jakobsen på tlf. 20903093 

CKU Skive-Viborg henstiller til, at alle hold slukker 
for lyset efter endt brug af bassin og omklædning. 


