با سالم و خوش آمدگوئی به استخر ویالن در اِسکارا
در اینجا برای افراد بزرگسال استخر و سالن تمرینات وجود دارد.
برای آسایش و راحتی شما در اینجا کمی مقررات و اطالعات عملی روزمره را شرح می دهیم.

















همۀ افرادی که وارد محوطه می شوند ،حتی کودکان بایستی ورودی پرداخت کنند.
شما که همراه کودکان خود به اینجا می آیید بایستی در تمام مدت مواظب کودکان خود در استخر باشید.
کودکان زیر  16سال که شنا بلد نیستند فقط با همراهی یکنفر بزرگسال می توانند آب تنی کنند.
منظور از شنا بلد بودن آنست که فرد بتواند  200متر شنای قورباغه و  50متر شنای پشت انجام دهد.
وقتی به استخر ما می آیید حوله و مایوی شنا بهمراه داشته باشید ما اینگونه وسایل را کرایه نمیدهیم.
در استخر "  "LYCRAفقط باید مایوی شنا به تن داشته باشید ،مطلقا ً هیچگونه لباس نخی نباید به تن داشته باشید چون
الیاف لباس های نخی سیستم تصفیۀ آب ما را خراب می کنند.
مطلقا ً هیچگونه شورت زیر مایوی خود نبایستی بپوشید.
در اتاق رختکن یا سالن تمرینات نبایستی کفش معمولی به پا داشته باشید .کفشهای خود را برای رفتن و برگشتن از گنجۀ
لباس به دست بگیرید و راه بروید.
قبل از آب تنی /شنا در استخرها بایستی خود را با صابون و موهای خود را با شامپو بشویید.
کودکان بسیار خردسال بایستی پوشک مایویی به تن داشته باشند که آنرا می توانید از دفتر پذیرش خریداری کنید.
در اتاق رختکن و استخر عکسبرداری و فیلم برداری ممنوع است.
ً
به مسیرهای تعیین شده برای شنای تمرینی /اسقامت در استخر وارد نشوید( .ردیف های تمرینی /اسقامت معموال  1و 2
هستند)
فقط وقتی در جاکوزی بنشینید که چراغ آن سبز است .برای شروع دکمۀ سبزرنگ را فشار دهید .وقتی چراغ قرمز
رنگ روشن شد از جاکوزی بیرون بروید چون آب آن باید تصفیه شود.
در سالن تمرینات باید از کفش تمرین و کفش مخصوص سالن سرپوشیده استفاده شود.
از سُرسُرۀ آبی هر نفر بنوبت و وقتی چراغ سبز است استفاده کنید .کودکان خردسال می توانید روی زانوهای فرد
بزرگسال بنشینند.
در محوطۀ استخر ندوید ،راه بروید .زمین محوطه ممکن است خیلی لغزنده باشد.

اگر سوالی دارید با کمال میل بپرسید.
امیدواریم اینجا ساعات خوشی داشته باشید.
با درودهای صمیمانه
استخر " "Vilanbadetدر اسکارا ،تلفن0511-320 10 :

