
Passa på att utnyttja cup-
pris på entré till Arena  
Skövde Upplevelsebad. 
Med en vattentemperatur på upp till 34 grader  
och en lufttemperatur på 36 grader njuter även  
den frusne. På plats finns allt från flera olika vatten-
rutschkanor om totalt 370 meter, vågbassäng och 
utebassäng. Läs mer på arenaskovde.se.

Cupdeltagare har nedanstående entrépris: 

Barn/Ungdom -17 år 55 kr/person
Vuxna 18 år - 95 kr/person

* Barnfamiljerna själva har röstat fram Arena Skövde till Sveriges 
   bästa äventyrsbad sex år i rad på sajten barnsemester.se.

arenaskovde.se

Cuppris på 

Sveriges bästa
upplevelsebad*

Deltagarna får billigare entré på upplevelsebadet  mot uppvisande 
av  giltigt cupkort/kupong. Personer som inte har något cupkort/
kupong betalar ordinarie pris. 1 ledare per grupp (5 ungdomar/barn) 
går in gratis. Ledaren ska vara badklädd. Alla ska följa våra trivselregler 
(se baksida).



arenaskovde.se

Upplevelsebadets 
trivselregler.
Du godkänner följande regler 
genom att lösa entré.
För oss är det viktigt med hög säkerhet, god hygien och 
maximal trivsel. Vi ber dig därför att tänka på följande:

Säkerhet
•  Lyssna på vår personal och följ deras anvisningar samt 
 uppmärksamma de skyltar som finns.
•  Icke simkunniga personer och barn under 12 år* ska 
 vara i simkunnig badande vuxens sällskap.
•  Uppblåsbara leksaker och bollar får bara användas på våra 
 lekkvällar. Snorkel är ej tillåtet i upplevelsebadet.
•  Barnvagnar ska lämnas i barnvagnsparkeringen 
 vid receptionen, av hygien- och utrymningsskäl.
•  Cyklop är ej tillåtet i anläggningen.

Hygien
•  Du delar vatten med många när du är här, så tänk på att duscha 
 och tvätta kropp och hår INNAN du går ut i badet.
•  Bär inte underkläder under dina badkläder av hygieniska skäl.
•  Inga bomullskläder i badet, fibrerna blockerar våra reningsfilter.
•  Blöjbarn ska använda babysimbyxa eller badblöja. Tänk på att 
 byxan/blöjan ska sitta år kring låren och i midjan.

Trivsel
•  Rökning är inte tillåten i vår anläggning. Det gäller även utedelarna.
•  För att skydda våra gästers integritet råder fotograferingsförbud i vår anläggning.
•  Medhavd alkohol är ej tillåtet i anläggningen. Vid behov kan vi be er att   
 visa innehållet i era väskor. Berusade gäster nekas entré.
•  Medhavd matsäck får intas vid bord i upplevelsebadet 
 (ej cafeteria) samt vid motionsbassängen.
•  Tänk på att du är en del av någon annans upplevelse, 
 visa respekt och hänsyn.

Värdesaker
•  Tänk på att ditt armband är en värdehandling. Borttappat armband   
 ersätts med 125 kr för barn och 625 kr för vuxna.
•  För värdesaker ansvaras ej, värdeskåp finns vid receptionen.
•  Vi ansvarar ej för kläder/skor. För att minimera stöldrisk, 
 lås in dina kläder/skor i ditt skåp.

*  KONSUMENTVERKET: Allmän rekommendation är 12 år med hänvisning 
 till att det i läroplan LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 meter    
 varav 50 meter ryggsim) är ett av kunskapsmålen för elever i årskurs 6.

Åtföljs inte dessa regler kan vi omgående avvisa dig från anlägg-
ningen, utan ersättning för betald entré. Du riskerar även att bli 
avstängd från anläggningen under en längre tid.


