
Information om:

Armband, Inpassering och skåp

Som deltagare eller medlem i en av våra hyresgästers verksamheter på badet så följer en beskrivning
på hur armbanden fungerar som krävs för inpassering, tillgång och möjlighet för att låsa skåpen.

För att kunna komma in på badet och kunna använda skåpen i våra omklädningsrummen måste ni
köpa eller programmera om ett tidigare använt inpasserings armband i receptionen. Detta kan ni göra
redan från och med 9/5 för sommarens aktiviteter. Vi rekommenderar er att göra detta så tidigt som
möjligt för att undvika köer och att ni blir sena till er planerade verksamhet.

Hur gör man?: Ni meddelar personalen i receptionen på Älvhögsborg vilken förening och grupp ni
tillhör. Då kommer ni att få möjlighet att köpa ett armband som är färgkoordinerat efter den förening
ni tillhör. Armbandet kommer att kosta 75 kr per deltagare, även om ni tillhör samma sällskap eller
familj. Efter avslutat kurs eller termin så kan ni välja att lämna tillbaka armbandet eller behålla det för
senare terminer. Lämnas armbandet tillbaka får ni 50 kr om bandet fortfarande är i bra skick.

Vart går man?: När ni har ett armband så används detta för inpassering. För att komma in till badet så
behöver läsaren som är placerade i mitten av passagen läsa av ett armband som är rätt programmerat
för den grupp ni deltar inom. Den kommer att visa rött eller grönt beroende på om bandet är korrekt
programmerat. Efter läsaren och grinden, är omklädningsrummen placerade på höger sida damernas
och vänster sida herrarnas.

Hur låser man skåpen?: Efter att ha valt ett ledigt skåp byter man om vid eller i närheten av sitt valda
skåp, tar sig tid att kolla vilket nummer som står på det. För att enkelt hitta tillbaka efter sin aktivitet.
För att låsa sitt skåp trycker man in skåpet och håller det stängt medan man samtidigt trycker sitt
armband emot den lilla läsaren för att låsa. Lyser lampan rött på skåpet redan sedan tidigare betyder
det att de redan är upptaget. För att sedan låsa upp ert skåp igen trycker ni armbandet ännu en gång
emot läsaren när den lyser rött. Därefter går ni till duscharna och tvättar både kroppen och håret
ordentligt innan tillträde till bassängerna.

Hemgång!: Efter att ni är klara med er aktivitet i simhallen så behöver ni passera igenom läsaren vid
entrén ännu en gång. För att komma ut behöver ni sätta ert armband emot läsaren på höger sida av
entrén. Inte lämna bandet i maskinen, utan lägga armbandet emot läsaren. Är ni flera personer som
passerar genom till exempel en förälder med barn, så behöver bandet registreras genom passagen in
lika många gånger som ni ska gå ut. Är ni två personer så behöver armbandet läsas in två gånger.

Övrig information: Armbandet kommer att vara aktivt från 30 minuter innan aktiviteten tills 30
minuter efter. Under det tidsspannet kan det användas flera gånger för både ut och in passage. Så
länge de följer reglerna ovan. Det behöver passera lika många gånger in som ut. Detta gör att de
medföljande kan ta sig in och ut fritt under aktivitetens gång. Glöm inte att ta med er armbandet vid
varje tillfälle för att kunna passera in och ut.

Öppettiderna för receptionen kan variera så öppettider hittar ni på: arenaalvhogsborg.se

Vänliga hälsningar personalen Arena Älvhögsborg.


