Kære badstue-bruger
Følgende enkle regler for anvendelse skal sikre, at alle brugere får en god
oplevelse, og at vi i fællesskab passer på vores badstue, så mange har lyst til at
bruge den.
•
•
•
•
•
•

Hop i vandet – eller tag brusebad hjemmefra – inden du benytter badstuen
Brug et håndklæde til at sidde på af hensyn til almindelig hygiejne
Tag håndklædet rundt om dig – af hensyn til de andre i badstuen
Sæt sko og hæng badekåbe mv. uden for badstuen
Anvend kun ferskvand til at øge fugtigheden i badstuen
Brug ikke duftstoffer i de faste åbningstider – mange tåler dem ikke – og
tag ikke madvarer med i badstuen
• Tag almindeligt hensyn til de andre brugere
Medlemskab. For at kunne bruge badstuen i de faste åbningstider eller for at
leje den, skal du bo på Halvtolv og være medlem af badstue-lauget. Det bliver du
ved at indbetale et én gangs indskud på 500 kr.
De faste åbningstider
For at anvende badstuen i de faste åbningstider skal du desuden have betalt et
årligt kontingent (500 kr.).
Det er muligt at medtage gæster mod betaling af 25 kr. pr person.
Forudsætningen er desuden, at din gæst kun opholder sig i badstuen, mens du
også er der – og at gæsten ikke bor på Halvtolv. Skriv venligst ”værtens” navn på
gæstelisten og læg pengene i den lille postkasse uden for badstuen.
Der ud over er der en rengøringstjans pr. sæson, således at alle faste brugere
bidrager med den ugentlige rengøring i sæsonen.
Leje af badstuen. Medlemmer kan leje badstuen for 1,5 time ad gangen mod
betaling af 150 kr. De 1,5 time kan forlænges mod betaling af 100 kr./time. Når
du lejer badstuen kan du tage de gæster med, du ønsker. Bastuen kan lejes uden
for de faste åbningstider indtil kl. 22.00. Badstuen kan dog ikke lejes i
forbindelse med leje af kanonbådsskuret til fester/arrangementer.
Badstuen lejes ved at du skriver dig på listen med tidspunkter, betaler lejen og
sender en sms til vagtansvarlig for den pågældende uge med oplysning om, at du
ønsker at leje badstuen. Sms bedes sendt minimum 3 dage i forvejen.
Rengøring foretages efter leje af badstuen.
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