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معلومات مهمة!

مرحبا ً بكم إلى ميدلي!
نحن فرحون جداً الختيارك زيارة ميدلي! ونأمل أن تقضي وقتا ً ممتعا ً في المسبح .وهناك
أمور تحتاج لمعرفتها كي تستمتع وتشعر باألمان:
•سباحتك على مسئوليتك.
•وولي األمر مسئول عن األشخاص دون  18عاما ً وعليه التحقق من سير زيارتهم
للمسبح بأمان.
•ويجب على الجميع االستحمام وغسل أبدانهم جيداً بالصابون قبل ارتداء ثياب السباحة
قبل السباحة .وتذكر غسل شعرك.
•يجب على جميع األطفال دون  12عاما ً – بغض النظر عن مهارتهم في السباحة –
أن يرافقهم شخص بالغ مرت ٍد لثياب السباحة ومتقن للسباحة وقد سدد ثمن تذكرة لنفسه.
•يجب على جميع األطفال أكبر من  12عاما ً أن يرافقهم شخص بالغ متقن للسباحة قد
سدد ثمن تذكرة لنفسه مسئول عنهم.
•ال يُسمح بالسماح لألطفال بسن  6-0أعوام باالبتعاد مسافة أكبر من مسافة ذراع.
•تسري الواجبات المتعلقة بالمدرسة إن جرى زيارة المسبح خالل فترة الدراسة،
ويتحمل المعلم مسئولية تالميذه.
•األطفال الذين يستخدمون الحفاضات عليهم استخدام بنطال حفاض يحكم االلتصاق
بالبطن والساقين في المسبح .وإن لم تمتلك واحداً أمكنك شراء واحد في جميع مسابحنا
تقريباً.
•وليس من المسموح اصطحاب طعام لتناوله في مقاهينا أو على حافات المسابح.
•وليس من المسموح اصطحاب األشياء الزجاجية/الهشة إلى قاعة السباحة.
•والموظفون المتدربون على إنقاذ األرواح موجودون في المسبح دائماً.
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الحدود العمرية
•عليك أن تكون قد أكملت  14عاما ً كي تلتحق بتدريباتنا الجماعية.
•عليك أن تكون قد أكملت  16عاما ً كي تتدرب في صالة ألعاب القوى.
•ويتحمل كل شخص مسئولية نفسه خالل الزيارة.
أمور أخرى
•يسدد جميع الزوار رسوم الدخول حسب التسعيرة السارية.
•وتتحمل بنفسك مسئولية مقتنياتك.
•وعليك ترك ثيابك الخارجية في الخزائن التي يمكن قفلها في غرفة تغيير الثياب،
وذلك ألسباب صحية .يُمنع اصطحاب الثياب الخارجية إلى قاعة السباحة.
•ويحق لموظفينا إبعاد الزوار الذين ال يلتزمون تعليماتنا أو يتصرفون تصرفات سيئة.
رسوم الدخول المسددة ال تستعاد.
•برجاء مالحظة أن الموظفين – ذكوراً وإناثا ً – قد يدخلون غرف تبديل الثياب.
تفضل بطرح أي سؤال علينا إن كان لديك تساؤل! ويمكننا اإلجابة على أغلبية األسئلة
المتعلقة بالتدريب أو كيفية السباحة أو شئون السالمة أو األلعاب المائية.
وتذكر أهم شيء على اإلطالق :استمتع!
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