قواعد االنضباط والمرح في مسبح مورا
مع دفع رسم الدخول تكون قد وافقت على قواعد اإلنضباط والمرح لمسبح البلدية

تعريف بلدية مورا للقدرة على السباحة هو « 150مترا سباحة صدر و 50مترا سباحة ظهر (بتوازي)



















في المسابح يقوم الوصي يتح ّمل مسؤولية أمن أوالده يُقصد بالوصي من هو بالغ وقادر على السباحة (فوق  18سنة)
األطفال دون  10سنين والقاصرين في السباحة يدخلون المسبح مع وصي بعد تغيير مالبسه يُقصد بالوصي من هو بالغ
وقادر على السباحة (فوق  18سنة)
واجب الوصي دفع رسم دخوله الى المسبح وألسباب أمنية نريد من زائرين المسبح أن يغيروا مالبسهم
السباحة تكون دائما تحت طائلة المسؤولية مراقبة السباحة محدودة
عليك التقيد بتوجيهات اآلمان والتعليمات الشفهية لطاقم الموظفين
انتبه الى رفيقك  -احموا بعضكم البعض.
ال تركض  -خطر اإلنزالق كبير
ال تدفع أحدا أبدا أو تمسكه تحت الماء
ممنوع استعمال قناع الغوص والمضارب
السباحة متوفرة فقط في مالبس مسموح بها (ال للمالبس الداخلية)
األطفال األكبر من  9سنين ال يحق لهم دخول غرفة تغيير المالبس للجنس اآلخر
والجوال
ممنوع تصوير األشخاص داخل المسبح من دون رخصة لهذا الغرض هذا يطبّق على آالت التصوير العادية
ّ
االتصال بطاقم الموظفين
الزيارات الجماعية تشترط الحجز أوالً عند الحجز يقوم حوار لتحديد القادة السباحين .اتصل باستعالمات المسبح للحجز
0250 - 159 25
عند الزيارات الجماعية يكون القائد المعين مسؤوال عن المجموعة
الرجاء احترام انشغال الحوض أو قسم من الحوض بسبب نشاطات الراهنة لمدرسة السباحة/التمارين البدنية في الماء
الزجاجان ممنوعة ضمن مساحة المسبح بأجمله
ممنوع استهالك كل أنواع الكحول
الموظفون الرجال والنساء قد يتواجدون في القسمين

غرفة خلع المالبس واالستحمام





نتّبع نظام القفل لقفل الشخصي مسموح به
المسبح ال يتحمل مسؤولية األغراض القيمة
استح ّم من دون سروال السباحة قبل حمام البخار والسباحة
مالبس السباحة ممنوعة في حمام البخار

حوض التعليم
 حوض التعليم مخصص بالدرجة األولى لغير القادرين على السباحة
 ممنوع الغطس

حوض التمارين الرياضية
 األلعاب مشروعة في المسار الخامس والسادس
 المسار األول والثاني مخصص فقط للسباحين النشطين
 حاول أن تتفادى التعلّق بالحبل

الحوض العميق
 فقط القادرون على السباحة يُسمح لهم التواجد في الحوض العيق الذين ال يقدرون على السباحة يُطلب منهم استعمال المسار
 5و6
 فقط شخص واحد كل مرة يقف على خشبة القفز
 األلعاب ممنوعة

بركة الفقاعات
 فقط عند تنشط الفقاعات في البركة
 8 أشخاص على أقصى حد

 يرجى من الحوامل اال تتواجد في بركة الفقاعات

أخرى
 مهمة طاقم الموظفين هي استتباب األمن واإلطمئنان في مبنى السباحة .هذا يعني أنه يحق للموظفين باشتراع قوانين محلية
وبالتفاعل مع الزوار الذين ال يحترمون هذه القوانين
 اإلنتهاكات تقود الى عدم قبول/طرد  .ال يجوز تعويض رسم الدخول والتمرين
 كل شخص مسؤول عن تواجده في المسبح واالستفادة من خدماته
الصندوق يغلق  30دقائق (الخميس ساعة واحدة) قبل اإلغالق
المسبح يرصد أبوابه بعد  15دقيقة من اإلغالق
شكرا لمساهمتك بمسبح مس ّل ونظيف

مع التحفظ بالتغيير

