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  است. اعتبار ۲۰۱۶اگوستی  ۱۰مقررات عمومی از تاریخ 

 
.عمومی۱  

بھ جز مقررات ،  ذکر شده قرارداد در کھاستخرھرنوسند  شرکتعضو و سند برای فردھرنوررات عمومی برای عضویت در استخرمق ۱٫۱
تواند قرار داشتھ باشد.شرایت خاص ھم می ،مات و سرویسھابرای استفاده از بعضی خدعمومی   

 
استخرھرنوسندعضویت در  .۲ 

ای کسی است کھضقابل تقا استخرھرنوسندعضویت در  ۱.۲  
   .سال سن داشتھ باشد ۱۶ • 
     . سرپرست باید وقت تمرین حاضر باشد.عضویت با یک داشتھ باشد یول ادارئس، گودمن یا منوشتنی از سرپرستد ائیو ت سال سن ۱۴ • 
     جوان و سرپرست. برای اطمینان یاد گرفتن روش تمرین صحیح و ایمنی جلسھ اجباری با مربی شخصی   
ندارد. استخرھرنوسنداز عضویت قبلی بھ   بدھی•    
سیب تمرین کند.آ خطر یا دارای سالمتی عمومی است کھ بتواند بدون ریسک استخرھرنوسندبھ نظر کارکنان •    

 
شروع، و تا زمانی کھ  عضویت از تاریخ ثبت شده در قرارداد عضویتدرخواست شود. استخرھرنوسندتقاضای عضویت باید شخصا در  ۲٫۲

    . عضویت شخصی است.کرده اعتباردارد. در قرار داد عنوان است کھ عضویت بھ چھ فعالیتھائی مربوط است قررم
 

.خالص میشود اعتبار از تاریخ   ۲.۳ عضویت پس 
اگر جدید ادامھ مییابد. عضویت پرداخت ھزینھ ماھانھ طبق لیست قیمت  ءاقارت عضویت خود را دارد. وقت ارتقاءھمیشھ امکان شخص عضو 

پرداخت شود. استخرھرنوسندفرق ھزینھ باید بھ مبلغ  ،باشد ماھانھ پیش پرداخت شده  ھزینھ  
 

. مزایای عضویت۳  
 . اطالعات درمورد مزایای عضویت و پیش نھادھا در پیدا می کنددسترسی  استخرھرنوسندحال سیمخدمات بھ امکانات تمرینی و  اعضا ۳٫۱

 . (www.harnosand.se/simhallen ( اینترنتی استخرھرنوسند است وبسایت   
نفرات شرکت کننده یا  چون ، را بکند شودی تی جا در فعالیتھای تمرینی انتخاب شده کھ در گروه انجام منمیتواند گاران استخرھرنوسند ۳٫۲

دود است.حم جا امکان  
زمان بازبودن و فعالیتھا محدود است. ،تابستان یا بعضی از تعطیالت ،فصل کم رونقی ۳٫۳  

 
عضو ایفوظ  .۴ 
  میکند ھمیشھ قبل ازشروع بھ تمرین یا فعالیتھا کارت عضویت خود را بھ دفتر معلومات نشان دھد. کنترل خواھد شد. عضو قبول ۴٫۱

پیگیری بھ مقررات امنیتی و نظمی توجھ و•   
در مورد روش تمرین وروش استفاده از وسائل تمرین. استخرھرنوسندبا توجھ  بھ راھنمائی کارکنان  •  
.استخرھرنوسندبھ دیگر مشتریان خودداری از رفتار نامناسب یا مزاحمت •   
در محیط تر و مرتوب. ت یا لپتاپلاستفاده نکردن از موبایل، تاب•   
نگرفتن عکس یا فیلم در باشگاه، دوش و رختکن یا کنار استخر.•   
صی است.ضویت شخعدر جائی کھ حق  طفقتمرین و رفت و امد •   

 



 

 
 

               کارت عضویت .۵
کارت عضویت شخصی است.  ۱.۵  

کھ میکندبھ کارت عضویت قبول   مربوطعضو   
را بھ کسی قرض یا واگزار نکند کارت•   
اطالع دھد. استخرھرنوسندبھ دفتر  ، این رادست دادن یا شک از دست دادن کارتازوقت سریعأ  •  
کارت عظویت  را مسدود و یک کارت جدید صادر خواھد کرد. استخرھرنوسنددن آسیب یدر صورت ازدست دادن یا رس ۲.۵  

ھزینھ تجدید طبق لیست قیمت روز پرداخت باید شود. برای صادر کردن کارت عضویت جدید  
 
 

جا گزاشتھ ل. وسائ۶  
ارد.بذبعد از بستن جا  استخرھرنوسنداگر عضو وسائل یا چیزی در کمد نگھداری  ۶٫۱  

حق دارد کمد و قفل عضو را باز نموده و چیزھا یا وسائل را بردارد. استخر  
اداره پلیس ارزش باشد بھ نزدیکترین  باحق دارد آنھا را دور بندازد یا اگر استخرھرنوسندروز برای بردن چیزھایش نیاید  ۱۴اگر عضو تا 

 تحویل داده میشود.
 

   استخرھرنوسند. مسئولیت ۷
تشخیس میدھند اگر تمرین یا فعالیتی برای عضو ایجاد خطر یا آسیب است. استخر کارکنان ۷٫۱  
نیست  پیش  استخرھرنوسندبرای موانع یا محدودیتھای امکانات تمرینی کھ ربط بھ چیزھای کھ در کنترل  یچ مسئولیئتیھ استخرھرنوسند ۷٫۲

، اعتصاب، لوکات، فاجعھ طبیعی یا تصمیم استخرھرنوسندآسیب کالن دیگر بھ بینی یا اجتناب آن غیر ممکن است، مثل آسیب از آتش یا آب یا 
.اداره دولتی  

د.کنپرداخت نمیی جبرانارد و ھیچ بیاورد ند استخرھرنوسندیا  شکھ عضو بھ خود یبرای ضرر یا آسیب یچ مسئولیئتیھ استخرھرنوسند ۷٫۳  
 

تغییر مقررات عمو .۸  
غییر بده.حق دارد کھ مقررات عمومی را ت استخرھرنوسند ۸٫۱  

 
    قوانین غیره . ۹
         .اطالع دھد پرداخت ( اتوگیرو) رایاسم) یا جزیئات بانکی ب ،آدرس ،شماره تلفن ،ایمیل ،عضو باید تغییر اطالعات شخصی ( مثل۱.۹

  بیاید استخرھرنوسندسال باید با ھمراھی شخص مبلوغ کھ ورودی را پرداختھ بھ  ۹ک زیرکود۲٫۹
متر شنا دارد ھمراه باشد. ۲۰۰سال و توان  ۱۸سال کھ شنا یاد ندارد باید با سرپرستی  کھ حداقل  ۱۸یا جوان زیر کودک  ۳٫۹  
ست.وبا خود ا ه،سرپرست ھمیشھ مسئول امنیئت کودک یا جوان ھمرا ۴٫۹  

ھمھ مشتریان استخر باید لباس شنا بھ تن داشتھ باشند. ۱.۹  
سال است بھ غیر از یکشنبھ ھا کھ روز خانواده است. ۱۸ 'سکرال'حداقل سن در بخش  ۱.۹  

خوش دارد. برای ورود طبق قوانین استخر، بھ نکتھ  توجھ کنید. 'رالکس'روز خانواده ھمھ بھ بخش  ۱٫۹  
رین عالوه بر ساعتھای معمول توافق کنند.میتوانند برای تممشتریانی کھ کارت باشگاه دارند •   
ھیچ گونھ ساکی در اتاقھای تمریناتی مجاز نیست.•   
   ممنوع است. استخرھرنوسنداستئمال مواد مخدر و سیگار در محیط • 
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