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GENÅBNING GULDBORGSUND HALLERNE - 15. JUNI
- under forudsætning af at Guldborgsund Kommunes COVID-beredskab 
godkender genåbningsplaner, og at svømmehallernes vandprøver 
godkendes af myndigheder

Guldborgsund Hallerne er klar til at åbne igen. Genåbningen vil ske gradvist for at 
sikre, at rammerne er trygge for jer som brugere - men også for hallernes personale. 

Derfor er det vigtigt at pointere, at Guldborgsund Hallerne IKKE ÅBNER I DEN 
FORM, I KENDER 15. JUNI. I det følgende kan I læse, hvordan vi starter op. 
 
Vi forholder os naturligvis til Kulturministeriets retningslinjer, som kan læses ved at 
klikke her, men samtidig har vi udarbejdet nogle lokale krav for at sikre en god 
opstart for alle.

DE 2 SVØMMECENTRE PÅ FALSTER - 15. JUNI
SVØMMECENTER FALSTER
Offentlig svømning
Åbningstider i perioden perioden 15.06.2020 – 28.06.2020
Mandag - fredag: 06:00 - 08:30 og 13:00 - 18:00 
Lørdag - søndag: 10:00 - 16:00 
Alle ugens dage er der opkald fra bassinerne 30 minutter før.

Vær opmærksom på følgende:
. Spa og sauna forventes åbent den 29.06.2020
. Max-antal i baderum og bassiner (derfor kan der opstå ventetid)
. Hver anden bruser er lukket 
. Legeredskaber er ikke tilgængelige
. Vi kan ikke tilbyde babyplask på nuværende tidspunkt 

TAG HENSYN OG HOLD AFSTAND

NORDFALSTER SVØMMECENTER 
Offentlig svømning
Åbningstider gældende i perioden 15.06.2020 – 28.06.2020
Mandag, onsdag og fredag: 06:30 - 09:30 
Mandag - fredag: 15:00 - 17:30 
Lørdag - søndag: 10:00 - 14:00
Alle ugens dage er der opkald fra bassinerne 30 minutter før.

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf
hebe
Fremhæv
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Vær opmærksom på følgende:
. Wellnessområde og sauna forventes åbent den 29.06.2020
. Max-antal i baderum og bassiner (derfor kan der opstå ventetid)
. Hver anden bruser er lukket
. Legeredskaber er ikke tilgængelige
. Vi kan ikke tilbyde babyplask på nuværende tidspunkt 

TAG HENSYN OG HOLD AFSTAND

Hold dig opdateret på Facebook og hjemmeside.

På glædeligt gensyn!

Guldborgsund Hallerne

OPLYNINGER OM KORT - GÆLDENDE FOR BEGGE SVØMMECENTRE
Dit årskort bliver automatisk forlænget med de antal dage du har mistet. 
Dette gælder både årskort og halvårskort. 
 
Spørgsmål til ovenstående skal rettes til kves@guldborgsund.dk eller kontakt 
os på telefon 54 73 15 45 


