
 

 قانون و مقررات حوض آب بازى (استخر)
 

پری کنید. ما برای احساس اولتر از ھمھ امیدواریم كھ اوقات خوشى را در حوض (استخر) س
قوانین را وضع امنیت شما و ھم برای اینکھ از بودن در حوض (استخر) لذت ببرید، بعضی 

 نموده ایم کھ الزم میبینیم شما ھم با آنھا آشنا شوید:

 آب بازی (شنا) بھ مسؤولیت خود شخص میباشد.

شما مسؤولیتی  و گرانقیمت مسؤولین حوض آب بازی (استخر) در قبال گم شدن وسایل شخصی
 بر عھده ندارند.

د ولی مسؤولین متخصص در در حوض (استخر) اوکلبو، شما بھ طور مداوم تحت نظر نمیباشی
 زمینھ آب بازی ھمیشھ در حوض موجود میباشند.

سالھ  12(شنا) میکنند، باید کودکانی کھ بدون ھمراه بالغ در حوض موجود میباشند و یا آب بازی 
متر بھ روی سینھ آب بازی کنند. ما حق خود میدانیم کھ از آنھا تست آب  200بوده و بتوانند 
 بازی بگیریم.

ھ عنوان ھمراه بالغ، مسؤولیت کودکان ھمراه خود را دارا ھستید، بنابراین ھمیشھ آنھا را شما ب
 زیر نظر بگیرید و اگر آب بازی یاد ندارند (بلد نیستند)، در آب ھم آنھا را ھمراھی کنید.

 قبل از اینکھ داخل حوض شوید، خود را (بدون لباس آب بازی) با آب و صابون بشویید.

باید از لباسھای مخصوص آب بازی از قبیل مایو، بیکینی و بورکینی استفاده مھمانان حوض 
(باشگاه) از لباسھای ورزشی استفاره میشود.ورزشی کنند. ھمانند آن کھ در کلب   

 از نظر بھداشتی داشتن لباسھای زیر، زیر لباسھای آب بازی ممنوع میباشد.

مناسب آب بازی و یا پمپرز (پوشک) آب بازی سال ھنگام آب بازی باید از لباس  3کودکان زیر 
 استفاده نمایند.

 داشتن کمره (دوربین)  و ھم چنان کمره موبایل و آیپد در داخل حوض ممنوع میباشد. 

 از داشتن ظروف شیشھ ای و چینی در داخل حوض خودداری نمایید.

 سگرت (سیگار)، مشروبات الکلی و مواد مخدر در داخل حوض ممنوع میباشد.

کسانی کھ تحت تاثیر مواد مخدر و یا مشروبات الکلی بوده و یا سبب بی نظمی شوند و یا امنیت 
 حوض را تھدید نمایند، از حوض اخراج میشوند.

 

 

 

 


