ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻋﺿوﯾت در اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد.

ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰اﮔوﺳﺗﯽ  ۲۰۱۶اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
.۱ﻋﻣوﻣﯽ
 ۱٫۱ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻋﺿوﯾت در اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺑرای ﻓرد ﻋﺿو وﺷرﮐت اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﮐﮫ در ﻗرارداد ذﮐر ﺷده  ،ﺑﮫ ﺟز ﻣﻘررات
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻌﺿﯽ ﺧدﻣﺎت و ﺳروﯾﺳﮭﺎ ،ﺷراﯾت ﺧﺎص ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
.۲ﻋﺿوﯾت در اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد
 ۲.۱ﻋﺿوﯾت در اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
•  ۱۶ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
•  ۱۴ﺳﺎل ﺳن و ﺗﺎﺋﯾد ﻧوﺷﺗﻧﯽ از ﺳرﭘرﺳت ،ﮔودﻣن ﯾﺎ ﻣﺳﺋول اداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﯾد وﻗت ﺗﻣرﯾن ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.ﻋﺿوﯾت ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻠﺳﮫ اﺟﺑﺎری ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن روش ﺗﻣرﯾن ﺻﺣﯾﺢ و اﯾﻣﻧﯽ ﺟوان و ﺳرﭘرﺳت.
• ﺑدھﯽ از ﻋﺿوﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﻧدارد.
• ﺑﮫ ﻧظر ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد دارای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑدون رﯾﺳﮏ ﯾﺎ ﺧطر آﺳﯾب ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد.
 ۲٫۲ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺿوﯾت ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ در اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد درﺧواﺳت ﺷود.ﻋﺿوﯾت از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﺷده در ﻗرارداد ﻋﺿوﯾت ﺷروع ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘرر ﮐرده اﻋﺗﺑﺎردارد .در ﻗرار داد ﻋﻧوان اﺳت ﮐﮫ ﻋﺿوﯾت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣرﺑوط اﺳت .ﻋﺿوﯾت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
 ۲.۳ﻋﺿوﯾت ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﺑﺎر ﺧﻼص ﻣﯾﺷود.
ﺷﺧص ﻋﺿو ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء ﻋﺿوﯾت ﺧود را دارد .وﻗت ارﺗﻘﺎء ﻋﺿوﯾت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ طﺑق ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣت ﺟدﯾد اداﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد .اﮔر
ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻓرق ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﭘرداﺧت ﺷود.
 .۳ﻣزاﯾﺎی ﻋﺿوﯾت
 ۳٫۱اﻋﺿﺎ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﻣﺣﺎل اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت درﻣورد ﻣزاﯾﺎی ﻋﺿوﯾت و ﭘﯾش ﻧﮭﺎدھﺎ در
وﺑﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد اﺳت ). (www.harnosand.se/simhallen
 ۳٫۲اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮔﺎراﻧﺗﯽ ﺟﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﻣرﯾﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﮐﮫ در ﮔروه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود را ﺑﮑﻧد ،ﭼون ﻧﻔرات ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ
اﻣﮑﺎن ﺟﺎ ﻣﺣدود اﺳت.
 ۳٫۳ﻓﺻل ﮐم روﻧﻘﯽ ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﻌطﯾﻼت ،زﻣﺎن ﺑﺎزﺑودن و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﺣدود اﺳت.
 .۴وظﺎﯾف ﻋﺿو
 ۴٫۱ﻋﺿو ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺑل ازﺷروع ﺑﮫ ﺗﻣرﯾن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﺧود را ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺷﺎن دھد .ﮐﻧﺗرل ﺧواھد ﺷد.
• ﺗوﺟﮫ و ﭘﯾﮕﯾری ﺑﮫ ﻣﻘررات اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﻣﯽ
• ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد در ﻣورد روش ﺗﻣرﯾن وروش اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﺋل ﺗﻣرﯾن.
• ﺧودداری از رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎ ﻣزاﺣﻣت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد.
• اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑردن از ﻣوﺑﺎﯾل ،ﺗﺎﺑﻠت ﯾﺎ ﻟﭘﺗﺎپ در ﻣﺣﯾط ﺗر و ﻣرﺗوب.
• ﻧﮕرﻓﺗن ﻋﮑس ﯾﺎ ﻓﯾﻠم در ﺑﺎﺷﮕﺎه ،دوش و رﺧﺗﮑن ﯾﺎ ﮐﻧﺎر اﺳﺗﺧر.
• ﺗﻣرﯾن و رﻓت و اﻣد ﻓﻘط در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣق ﻋﺿوﯾت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.

 .۵ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت
 ۵.۱ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
ﻋﺿو ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
• ﮐﺎرت را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻗرض ﯾﺎ واﮔزار ﻧﮑﻧد
• ﺳرﯾﻌﺄ وﻗت ازدﺳت دادن ﯾﺎ ﺷﮏ از دﺳت دادن ﮐﺎرت ،اﯾن را ﺑﮫ دﻓﺗر اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد اطﻼع دھد.
 ۵.۲در ﺻورت ازدﺳت دادن ﯾﺎ رﺳﯾدن آﺳﯾب اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﮐﺎرت ﻋظوﯾت را ﻣﺳدود و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺟدﯾد ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد.
ﺑرای ﺻﺎدر ﮐردن ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﺟدﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺗﺟدﯾد طﺑق ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣت روز ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد ﺷود.

 .۶وﺳﺎﺋل ﺟﺎ ﮔزاﺷﺗﮫ
 ۶٫۱اﮔر ﻋﺿو وﺳﺎﺋل ﯾﺎ ﭼﯾزی در ﮐﻣد ﻧﮕﮭداری اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺑﻌد از ﺑﺳﺗن ﺟﺎ ﺑذارد.
اﺳﺗﺧر ﺣق دارد ﮐﻣد و ﻗﻔل ﻋﺿو را ﺑﺎز ﻧﻣوده و ﭼﯾزھﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﺋل را ﺑردارد.
اﮔر ﻋﺿو ﺗﺎ  ۱۴روز ﺑرای ﺑردن ﭼﯾزھﺎﯾش ﻧﯾﺎﯾد اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺣق دارد آﻧﮭﺎ را دور ﺑﻧدازد ﯾﺎ اﮔرﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اداره ﭘﻠﯾس
ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯾﺷود.
 .۷ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد
 ۷٫۱ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﺗﺧر ﺗﺷﺧﯾس ﻣﯾدھﻧد اﮔر ﺗﻣرﯾن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑرای ﻋﺿو اﯾﺟﺎد ﺧطر ﯾﺎ آﺳﯾب اﺳت.
 ۷٫۲اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺋﺗﯽ ﺑرای ﻣواﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﮐﮫ رﺑط ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ در ﮐﻧﺗرل اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﻧﯾﺳت ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺗﻧﺎب آن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣﺛل آﺳﯾب از آﺗش ﯾﺎ آب ﯾﺎ آﺳﯾب ﮐﻼن دﯾﮕر ﺑﮫ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ،اﻋﺗﺻﺎب ،ﻟوﮐﺎت ،ﻓﺎﺟﻌﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم
اداره دوﻟﺗﯽ.
 ۷٫۳اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺋﺗﯽ ﺑرای ﺿرر ﯾﺎ آﺳﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﺑﮫ ﺧودش ﯾﺎ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺑﯾﺎورد ﻧدارد و ھﯾﭻ ﺟﺑراﻧﯽ ﭘرداﺧت ﻧﻣﯾﮑﻧد.
 .۸ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘررات ﻋﻣو
 ۸٫۱اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺣق دارد ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻐﯾﯾر ﺑده.
 .۹ﻗواﻧﯾن ﻏﯾره
۹.۱ﻋﺿو ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ) ﻣﺛل ،اﯾﻣﯾل ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ،آدرس ،اﺳم( ﯾﺎ ﺟزﯾﺋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ) اﺗوﮔﯾرو( اطﻼع دھد.
۲٫۹ﮐودک زﯾر ۹ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﺷﺧص ﻣﺑﻠوغ ﮐﮫ ورودی را ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﺑﯾﺎﯾد
 ۳٫۹ﮐودک ﯾﺎ ﺟوان زﯾر  ۱۸ﺳﺎل ﮐﮫ ﺷﻧﺎ ﯾﺎد ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل  ۱۸ﺳﺎل و ﺗوان  ۲۰۰ﻣﺗر ﺷﻧﺎ دارد ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
 ۴٫۹ﺳرﭘرﺳت ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﺋول اﻣﻧﯾﺋت ﮐودک ﯾﺎ ﺟوان ھﻣراه ،ﺑﺎ ﺧود اوﺳت.
 ۹.۱ھﻣﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺳﺗﺧر ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 ۹.۱ﺣداﻗل ﺳن در ﺑﺧش 'رﻻﮐس'  ۱۸ﺳﺎل اﺳت ﺑﮫ ﻏﯾر از ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ﮐﮫ روز ﺧﺎﻧواده اﺳت.
 ۱٫۹روز ﺧﺎﻧواده ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش 'رﻻﮐس' ﺧوش دارد .ﺑرای ورود طﺑق ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺧر ،ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
• ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرت ﺑﺎﺷﮕﺎه دارﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺗﻣرﯾن ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻣﻌﻣول ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد.
• ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳﺎﮐﯽ در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
• اﺳﺗﺋﻣﺎل ﻣواد ﻣﺧدر و ﺳﯾﮕﺎر در ﻣﺣﯾط اﺳﺗﺧرھرﻧوﺳﻧد ﻣﻣﻧوع اﺳت.

