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مقررات رضایت در حوض آب بازی لوندبی
اطالعات در مورد رهنمود ما و اینکه شما به عنوان مشتری چگونه می توانید از یک بازدید امن ،جالب و لذت بخش
برخوردار شوید ،در پایین تقدیم شده اند.
اگر نیازمند کمک هستید و یا سوالی دارید با کمال میل می توانید با کارکنان حوض آب بازی ارتباط بگیرید.

مقررات رضایت در حوض آب باز لوندبی
 همه انواع تردد و استفاده از تاسیس به مسئولیت فردی صورت می گیرد.
 کارکنان مربوط به این تاسیس همواره حوالی حوض آب بازی موجود می باشند اما شما
شخصا مسئولیت امنیت خود و سایر مراجعین را بعهده دارید.
 کودکان همراه را همواره تحت نظارت نگاه دارید! شما بعنوان بزرگسال همراه مسئولیت
کودکان خردسال را در طی تمام بازدید بدوش دارید.
 همه مراجعین کمتر از سن  ۱۸سال که مهارت در آب بازی ندارند ،باید همواره همراه با
یک بزرگسال مسئول (باالی سن  ۱۸سال) که مهارت در آب بازی نیز داشته باشد ،آب
بازی کنند.
 کارکنان حق دارند تا آنعده مراجعین را که مقررات حوض آب بازی را رعایت نمی کنند و
یا کج رفتاری می کنند ،اخراج کنند .در صورت اخراج از تاسیس هزینه ورودی بازپرداخت
نمی شود.
 با در نظر داشت سایر مراجعین از عکس برداری/فیلم برداری و همچنان استفاده از وسایل
اختالل آمیز در تاسیس جدا معذرت می خواهیم.
سگریت کشیدن در داخل تاسیس ممنوع است.
نظافت در حوض آب بازی
 شما باید همواره تمام بدن و موی سر خود را قبل از آب بازی ،تمرین آب بازی و حمام سونا
بطور دقیق بشویید و دوش بگیرید .همچنین باید آرایش خود را دور کنید.
 اگر نمی خواهید موی سر خود را بشویید باید از کاله آب بازی استفاده کنید .کاله آب بازی
در تاسیس قابل دسترسی می باشد.
 لطفا از لباس آببازی یا بکینی استفاده کنید .برخی از لباس های لیکرا به عنوان لباس آببازی
نیز قابل قبول می باشند ،لطفا قبل از آب بازی با کارکنان مشورت کنید.
 استفاده از زیرجامه تحت لباس آب بازی مجاز نیست.
 اطفال شیرخوار باید از شلوار مخصوص برای آب بازی استفاده کنند.
 هنگام حمام سونا باید برهنه باشید و برای نشستن از روی پاک استفاده می کنید.

اطالعات متفرقه
 همه که داخل حوض آب بازی می شوند ،بشمول آنعده کسانیکه فقط همراهی می کنند ،باید هزینه ورودی را
پرداخت نمایند .هزینه فقط برای یک مراجعه اعتبار دارد (اگر شما از تاسیس خارج شوید و می خواهید دوباره
داخل شوید باید هزینه را دوباره پرداخت کنید).
 برای آب بازی بدون بزرگسال باید شما قادر به آب بازی بفاصله  ۲۰۰متر و حد اقل  ۱۲ساله باشید.
 برای استفاده از بخش استراحت باید  ۱۸ساله باشید و هزینه ورودی طالیی را پرداخت کنید.
 برای قفل کردن الماری خود باید یک قفل را در دست داشته باشید .قفل را باخود بیاورید و یا در بخش پذیرایی
خریداری کنید .الماری های قفل شده هر شب خالی می شوند.
 حوض آب بازی دارای الماری های مخصوص برای اسباب پرارزش (قفل دار) و در بخش پذیرایی (سکه ۱۰
کرون) می باشند.
 داخل شدن با بوت ها در داخل تاسیس الی طبقه ورودی محدود می باشد .اگر خواهان بردن بوت ها به الماری
خود هستید لطفا از پوشش بوت ها استفاده کنید.
 شما شخصا مسئولیت اسباب پرارزش و ملکیت خود را بر عهده دارید.
با احتیاط گام بردارید! خطر لغزش در تمامی تاسیس موجود می باشد.
ورزش/تمرین گروهی
 برای سهم گیری در تمرین گروهی باید در طی سال جاری سن  ۱۴سال را تکمیل کرده باشید.
 برای تمرین در ورزشگاه باید در طی سال جاری سن  ۱۶سال را تکمیل کرده باشید.
 با توجه به سایر مراجعین و امنیت فرزندان تان ،داخل شدن همراه با کودکان در ورزشگاه مجاز نیست.
 شما باید روی پاک شخصی داشته باشید.
از اینکه شما وزن ها را پس در جای مخصوص شان می گذارید و ماشین ها را بعد از استفاده پاک و خشک می
کنید ،یک جهان سپاس گذاری می نمایم.
ما در یک پروژه ضد دوپینگ سهیم می باشیم یعنی تمرین سنگین ولی صد فیصد خالص.

