عداد الرياضة
فى مدينة فيلسين

حمام سباحة هييريندوينين
قواعد المكان فى حمام سباحة هييريندوينين
عام
• عن طريق شراء تذكرة دخول فإنك تقبل قواعد المكان .وهي جزء ال يتجزأ من اتفاقية الشراء بين الضيف وحمام السباحة.
•ال يﻤﻜﻨﻚ الﻮﺻﻮل إلﻰ حمام الﺴﺒاحة بﺪون الشريط الذى يوضع علﻰ معﺻم اليد و  /أو بﻄاقة الﺪرس السارية.
• يعتبر الشريط الذى يوضع علﻰ معﺻم اليد شخﺻيا في جميع األوقات (إال إذا كنت تستخدم بطاقة خاﺻة بدخول عدة حمامات في ذلك
الوقت) ،لذلك ،ال يمكنك إقراضه ألى شخص آخر.
• في حالة إساءة استخدام الشريط الذي يوضع علﻰ معﺻم اليد ،سيتم النظر الﻰ سوء االستخدام ولن يتم استرداد أي مبالغ مدفوعة.
• يجب استخدام الباب الدوار ،باستثناء العمالء الذين يﺻطحبون معهم عربات األطفال والمعاقين .ومع ذلك  ،فمن اإللزامي أن يتم فحص
تذكرة الدخول من قِبل القارىء المسئول عن الدخول من الباب الدوار.
• الزوار ملزمون باتباع تعليمات طاقم العمل في جميع األوقات.
• يجب علﻰ الزائرين الذين لديهم شكاوى طبية إبالغ الطاقم اإلشرافي بذلك مقدما.
• يتم إبالغ الشرطة دائما في حالة السرقة أو السلوك العدواني و  /أو البذيء.
• قد يؤدي عدم االلتزام بالسلوﮐيات المذﮐورة أعاله إلﯽ رفض دخولك إلﻰ حمام السباحة وفقا لقواعد السلوك المعمول بها
أثناء السباحة الجماعية ،تطبق شروط اإليجار الخاﺻة بالتأجير الرئيسي.
• ال تتحمل اإلدارة المسؤولية عن السرقة أو الفقدان أو الحوادث في حمامات السباحة وحولها.
• ينبغي تجنب السلوك المزعج والخطير و  /أو المهين تجاه الزوار اآلخرين.
• التﺻوير الفوتوغرافي و  /أو التﺻوير دون إذن مسبق غير مسموح به.
• في حالة حدوث عواﺻف رعدية ،يجب علﻰ جميع الزائرين مغادرة حمام السباحة الخارجي عند سماع أول تعليمات من الموظفين
• ال يسمح بحمل األوانﻰ الزجاجية عند الدخول إلﻰ المبنﻰ بالكامل ،سواء في داخل المبنﻰ أو خارج المبنﻰ.
• ال يسمح بالتدخين في مجمع حمام السباحة بأكمله بما في ذلك الحمام الخارجي والمنطقة المرتبطة به في الهواء الطلق.
• غير مسموح باﺻطحاب الحيوانات االليفة.
• ال يسمح بتناول المشروبات الكحولية.
• ال يسمح بتناول المشروبات الكحولية  ،باستثناء التناول فﻰ مكان تقديم الطعام.
• استخدام المخدرات غير مسموح به.
حمام السباحة

• ال يسمح للقاﺻرين الذين ال يعرفون فن السباحة بالدخول إلﻰ المسبح بدون مساعدة من شخص بالغ.
• تمنع السباحة في حمامات السباحة المخﺻﺻة للمسابقات  ،فﻰ حالة إذا لم يكن لديك شهادة بمزاولة السباحة ،حيث يلزم ارتداء أجنحة
السباحة.
• يجب علﻰ األطفال الذين ليس لديهم شهادة بمزاولة السباحة أن يرتدوا أطواق السباحة  ،ومن المفضل أن يظلوا فقط في المسابح
الضحلة (أماكن االستجمام  ،ومناطق األطفال الﺻغار  ،وحمام التجديف) تحت اإلشراف المباشر لشخص بالغ في الماء .وهذا ينطبق
علﻰ كل من حمام السباحة الداخلي والخارجي.
• إذا لم يكن المشرف مرتديا مالبس السباحة ،يجب أن يكون لدى األطفال شهادة مزاولة سباحة.
• السباحة من خالل ارتداء زي السباحة (الذى ال يتم انتقاده من قبل الغير) تعتبر من األمور اإللزامية.
• يمكن ارتداء مالبس السياحة البوركينﻰ إذا كانت المنسوجات مﺻممة خﺻيﺻا ألغراض السباحة فقط؛ كما أن استخدام النقاب غير
مسموح به ألسباب تتعلق بالسالمة.
• ال يسمح بالسباحة بإرتداء المنوفين ("ذيل حوريات البحر") فوق مالبس السباحة ،إال تحت إشراف مهني في مجموعة مستهدفة
أثناء السباحة في حمام السباحة ،ال يمكنك الغوص من األركان العميقة فﻰ الحمامات.
• ال يمكنك الغوص من أي جانب من جوانب حمام السباحة.
• يتم المعاقبة علﻰ إساءة استخدام نظام الكشف عن الغرق عن طريق الطرد من الحمام و  /أو الحرمان المؤقت.
غرف تغيير المالبس
• ال يسمح بالوقوف علﻰ المقاعد الموجودة في غرف تغيير المالبس.
• ال يمكن تناول أي طعام في أماكن وضع المالبس.
• ال يسمح بالتسكع أو اللعب في حجرة إيداع المالبس أو غرفة الحمام أو القاعة.
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