
Kuna bassein on üsna  väike, on vajalik, et kõik basseini  sisenevad inimesed võtaksid
isikliku vastutuse ja järgiksid basseini kasutamise kokkuleppeid.  Suur tänu koostöö eest!

Basseini Kokkulepped

- Enne basseini sisenemist käi ära dushi all ja ilma ujumisriieteta!
- Ära pane oma keha peale kreeme, teravalt lõhnavaid taimeõlisid, või muid kehatoote 
vahendeid, mis vee sogaseks teeksid ja ei ole naturaalsed.
- Puhasta ära ka oma nägu, sisene basseini ilma kosmeetikata.
- Kui sul on pikad juuksed, siis palun kasuta juuksekummi või ujumismütsi.
- Kui sul on kas tervise probleemid või naha probleemid, mis oleksid ohtlikud ka teistele, siis 
palun ära sisene basseini ja käitu vastutustundlikult.
- Bassein ei ole tualett või meri, seega kui sul on vaja minna tualetti, tee seda enne basseini 
sisenemist või siis kui vajadus tekib. Ära mitte mingil juhul urineeri basseini!
- Enne kui sa sisened basseini, kontrolli kas su jalad on puhtad.
- Kui sul ei ole endal kaasas kõrva troppe või siis ninaklõpse või muid vajaminevaid vahendeid, 
siis saad neid võimalusel laenata, kuid anna need kindlasti tagasi. Kui sa oma kasutuse ajal need 
ära lõhud, pead need asendama oma kuludega kiiremas korras.
- Kasuta oma personaalset rätikut.
- Kui sa oled basseini lähedal sellel ajal kui seal käib veeteraapia seanss, proovi olla nii vaikselt 
kui võimalik, nii et sa ei segaks seanssi.
- Sisene basseini harmooniliste mõtete ja ideedega. Vesi on väga kõrgendatud vahendaja, seda 
eriti emotsioonidele ja energiatele. Sel juhul sa hoiad basseini vee tervendava veena ja 
täidetud armastusega ja harmooniaga.
- Ära sülita vette.
- Kui sul on menstruatsioon, kasuta tampoone.
- Sul ei tohiks olla veritsevaid või värskeid naha lõikeid ja haavu.
- Kanna ujumisriideid.
- Basseini kasutamine on lubatud vaid kainetele isikutele.
- Dushiruumis ja basseini ümbruses kõnni ja käitu rahulikult nii iseenda kui ka teiste turvalisuse 
huvides.
Kui sul on veel küsimusi ja sa pole kindel, kas basseini sisenemine on turvaline, siis küsi 
täpsemalt järele basseini hooldajatelt! Imelist kogemist!


