
مقررات انضباطی و قواعد مربوط به خشنودی 

 همگانی در سالن استخر مورا
 اید.با پرداخت هزینه ورودی شما رضایت خود را از مقررات کمون در مورد خشنودی همگانی/نظم در این مجموعه اعالم نموده

 

 متر کرال پشت )دو طرفه( ۵۰متر کرال سینه و  ۱۵۰»در کمون مورا تعریف توانایی شنا عبارت است از 
 

 کودک مسئولیت ایمنی فرزندان خود را برعهده دارد. منظور از سرپرست، فرد بزرگسال )باالی  در استخرها سرپرست

 سال( است که شنا بلد باشد.  ۱۸
  ی که شنا بلد نیستند تنها زمانی اجازه ورود خواهند داشت که همراه با یک سال و همچنین افراد ۱۰کودکان زیر

 ۱۸سرپرست مسئول که لباس شنا پوشیده باشد، در استخر حضور یابند. منظور از سرپرست، فرد بزرگسال )باالی 

 سال( است که شنا بلد باشد.
  و ما بدالیل ایمنی خواهان آن هستیم که همه سرپرست مسئول همیشه موظف است هزینه ورود خود به استخر را بپردازد

 بازدیدکنندگان استخر لباس شنا بپوشند. 
 گیرد. نظارت محدودی بر افراد در حال شنا وجود دارد. شنا کردن همیشه با مسئولیت خود شخص انجام می 
 شفاهی کارکنان پیروی های برای ایمنی خود و دیگر بازدیدکنندگان  بایستی از مقررات ایمنی استخر و دستورالعمل

 کنید. 
  غریق نجات یکدیگر باشید» -مراقب دوست خود باشید.» 
  خطر لیز خوردن جدی است. -ندوید 
   .هرگز کسی را هل نداده و او را در زیر آب نگه ندارید 
 های شنا )فین( ممنوع است.استفاده از لوله تنفس بر سطح آب )اسنورکل( و باله 
  های شنای تایید شده انجام پذیرد. )نه لباس زیر(لباسشناکردن بایستی تنها در 
  سال اجازه ندارند به رختکن جنس مخالف بروند. ۹کودکان باالی 
 های معمولی و هم عکسبرداری از افراد حاضر در استخر بدون اجازه ویژه ممنوع است. این امر هم شامل دوربین

 باشد. با کارکنان تماس بگیرید. های تلفن همراه میدوربین
  برای مراجعه گروهی به استخر بایستی رزرو قبلی انجام شود. در هنگام رزرو کردن، گفتگویی با مسئول گروه

گیرد تا تعداد افراد همراه مشخص شود. برای رزرو کردن به بخش پذیرش استخر به شماره تلفن می صورت
 تماس بگیرید. ۰۲۵۰۱۵۹۲۵

 .در هنگام مراجعه گروهی، همیشه این مسئول گروه است که مسئولیت گروه را برعهده دارد 
 های آموزش شنا و یا تمرینات آبی در حال برگزاری است، این امر را مد نظر قرار دهید که هنگامی که کالس

 اند.  هایی از استخر رزرو شدهاستخر/بخش
 ای در تمامی فضاهای مربوط به مجموعه شنا ممنوع است. های شیشهبطری 
 .هرگونه استفاده از الکل ممنوع است 
 ست هم کارکنان زن و هم کارکنان مرد حضور یابند. در هر دو بخش، ممکن ا 
 

 رختکن و دوش
 کنیم. بایستی همراه خود قفل آویز بیاورید.های آویز برای قفل کردن کمدهای لباس استفاده میما از قفل 
 پذیرد. این مجموعه شنا مسئولیتی در برابر اشیاء قیمتی مراجعین نمی 
 دون لباس شنا، دوش بگیرید. قبل از استفاده از سونا یا استخر، ب 
 .در داخل سونا نباید لباس شنا بپوشید 

 

 استخر آموزشی
 .استخر آموزشی در درجه اول برای افرادی در نظر گرفته شده که شنا بلد نیستند 
 .شیرجه زدن ممنوع است 

 

 استخر تمرینی
 باشند.ها تنها در خطوط پنج و شش استخر مجاز میاسباب بازی 
 دو تنها برای شنای تمرینی در نظر گرفته شده اند. خطوط شنای یک و 
 های مختلف استخر خودداری کنید.های جداکننده بخشاز آویزان شدن از طناب 

 



 استخر عمیق
  شناکردن در استخر عمیق تنها برای افرادی که  شنا کردن بلد هستند مجاز است. افرادی که شنا بلد نیستند باید در

 شنا کنند.  ۶و  ۵خطوط 
 تواند از َجستانه )ترامپولین( استفاده کند.هربار تنها یک نفر می 
  .آوردن هرگونه اسباب بازی ممنوع است 

 

 جکوزی
 کنند، وارد آن  شوید.های زیر آبی جکوزی کار میتنها زمانی که فواره 
 .حداکثر هشت نفر 
 شود که وارد جکوزی نشوند.به افراد باردار توصیه می 

 

 متفرقه
 شنای امن و مطمئن را برای بازدیدکنندگان فراهم نمایند و از همین خاطر حق دارند  کارکنان وظیفه دارند یک مجموعه

ای برای یک مجموعه تعیین نموده و همچنین در برابر بازدیدکنندگانی که آنها را رعایت نمی مقررات انضباطی ویژه
 کنند، واکنش نشان دهند.  

 گردد و مبالغ پرداخت شده جلوگیری از ورود/ اخراج  فرد و احتماال شکایت به پلیس می نقض این مقررات موجب
 بعنوان هزینه ورودی و هزینه تمرین بازپرداخت نخواهد شد.

 گیرد.های مختلف این مجموعه با ریسک شخصی انجام میهرگونه حضور و استفاده از قسمت 
 

 شود. زمان تعطیلی استخر بسته می ها یک ساعت( قبل ازدقیقه )پنجشنبه ۳۰صندوق 
 شود.دقیقه بعداز تعطیلی قفل می ۱۵سالن شنا 

 
 تر سپاسگزاریم! از همکاری شما در ایجاد یک مجموعه شنای هرچه دلپذیرتر و پاکیزه

 
 حق ایجاد تغییرات محفوظ است

 


