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 اسبح بأمان في مسبح فلين!

 

 
 

 فزيارتكم إلى مسبح فلين ستكون تجربة ممتعة وآمنة. إن حمام السباحة بفلين منشأة ُترحب بالجميع.

 

ينبغي على جميع من يرغب بزيارة المسبح دفع رسم دخول وتغيير المالبس وارتداء مالبس للسباحة وأن يكون لديه قفل خاص به أو 

 أن يشتري قفل من شباك التذاكر. 

 

د لدينا. إذا فأسأل العاملين في المسبح عن غرفة تغيير المالبس ووسائل المساعدة المتوفرة لكي تحظى بوقت جي -إذا كان لديك إعاقة 

 كان لديك مساعد أو موظف يقوم بمساعدتك فإنك تقوم بدفع رسوم الدخول لشخص واحد فقط.

 

 وتجدر اإلشارة إلى أن العاملين في مسبح فلين هم منقذون مدربون ومدربون على اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي. 

في المسبح ، وبالتالي يتمتعون بالحق في الحفاظ على النظام في المسبح  يتحمل الموظفون مسؤولية الحفاظ على السالمة واألمن

 والتصرف مع الزائرين الذين ال يتبعون إرشادات المسبح من أجل أن يكون المسبح آمنا أو ال يتبعون قواعد الراحة.

 في غرفة تغيير المالبس وغرفة االستحمام يعمل عاملون رجال ونساء.
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 ومأمونمسبح آمن 
 كافة زياراتكم إلى حمام السباحة تحت مسؤوليتكم الخاصة!

 

 الحد األدنى للسن

سنة كما ينبغي أن يكونوا أيًضا قادرين على السباحة، هذا بالطبع بالنسبة  13إن الحد األدنى للسن في مسبح فلين هو  ●

يحتفظ مسبح فلين بالحق في اختبار القدرة على السباحة إذا لزم األمر ذلك. لألطفال القادمين إلى المسبح دون رفقة بالغين. 

متر سباحة على  50متر على التوالي، منها  200إن الشخص القادر على السابحة هو الشخص الذي ُيمكنه السباحة 

 الظهر.

 

، بغض النظر عن قدرتهم عاًما 13من أجل ضمان سالمة جميع األشخاص في المسبح ، يجب أن يكون األطفال تحت سن  ●

على السباحة أم ال، مصحوبين دائًما بشخص بالغ قادر على السباحة لكي يشرف على األطفال في المسبح طوال الوقت. 

 ( أطفال بحد أقصى، ويسري ذلك طوال الوقت في حمام السباحة. 3ُيمكن لكل شخص بالغ اصطحاب ثالثة )

 

دائًما عن سالمة وأمان األطفال الذين قاموا باصطحابهم. ال تترك األطفال دون  ويكون اآلباء واألمهات/البالغون مسؤولون ●

 سنوات أبعد من مسافة ذراع منك. 6 - 0مراقبة أبًدا. ال تترك األطفال الذين هم بين سن 

 

ير المالبس من السنة التي يبلغ فيها الطفل الثامنة ، ينبغي أن يقوم األوالد بتغيير مالبسهم واالستحمام في غرفة تغي ●

 المخصصة للرجال وأن تقوم الفتيات بتغيير مالبسهن واالستحمام في غرفة تغيير المالبس المخصصة للنساء.

 

 سنة على األقل ألخذ حمام شمس في مقصورات التشمس االصطناعي الخاصة بنا. 18يجب أن يكون عمرك  ●

 

 النظام واالحترام

ال ُيسمح بأخذ عربات األطفال داخل المسبح أو غرفة تغيير المالبس. يمكن استعارة أقفال لدى شباك التذاكر لقفل عربة  ●

 األطفال في الممر خارج غرفة تغيير المالبس. 

 

 من السهل االنزالق في المسبح.هيا نذهب إلى المسبح!  ●

 

 الركض والصراخ ألن ذلك يزعج الضيوف.أظهر االحترام للزائرين اآلخرين في المسبح! ال ُيسمح ب ●

 

ال ُيسمح بشرب المشروبات الكحولية أو تعاطي أية مخدرات أخرى في المسبح! فمن غير المسموح أن يكون الشخص  ●

 تحت تأثير الكحول أو المخدرات األخرى!

 

 بلدية فلين غير مسؤولة عن أشياؤكم الثمينة.  ●

 

 عمل بالغ لدى الشرطة. في حالة االشتباه بوقوع جريمة يتم دائًما ●
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 قواعد الراحة في المسبح
 المالبس والنظافة الصحية

 ال ُيسمح بارتداء أي حذاء خارجي في غرفة تغيير المالبس أو المسبح! ●

 

واستخدام الصابون و/أو الشامبو قبل النزول إلى المسبح! تذكر غسل  باالستحمام دون مالبسينبغي أن يقوم الجميع  ●

 الشعر! ينبغي أخذ مالبس االستحمام إلى غرفة االستحمام.

 

لزيارة حمام السباحة والتواجد به ُيمكن للشخص ارتداء مالبس السباحة أو تي شيرت وشورت. بالنسبة لألشخاص الذين  ●

 سيقومون بالسباحة، ينبغي أن تكون مالبس السباحة من األلياف االصطناعية أو البوليستر. 

 

 ال ُيسمح بارتداء مالبس داخلية تحت مالبس السباحة. ●

 

 اونا، فإن دخولها يكون بال مالبس وتجلس على منشفة.بالنسبة لغرفة الس ●

 

بالنسبة لألطفال الذين ال يزالون يرتدون الحفاضات، ينبغي أن يرتدوا سروال خاص للسباحة أو حفاضة للسباحة عند  ●

 نزولهم إلى المسبح.

 

تجفيف نفسك وتجفيف مالبس بعد االنتهاء من السباحة، اعتن بمالبس السباحة المبللة خاصتك في غرفة االستحمام. قم ب ●

 السباحة الخاصة بك في غرفة االستحمام لتجنب تبلل األرضية في غرفة تغيير المالبس.

 

 النظام واالحترام

مرات أو بطاقة  10( بحد أقصى. يسري ذلك أيًضا على بطاقة الـ 2مدة الزيارة، مدة السباحة في المسبح هي ساعتين ) ●

 الشتراك السنوية.االشتراك النصف سنوية أو بطاقة ا

 

يحظر كافة أشكال التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو في  يسري حظر استخدام الهاتف المحمول في المسبح! ●

 المسبح وفي غرفة تغيير المالبس بشكل قطعي.

المثال  ُيستثنى من ذلك القادمون إلى المسبح وفًقا لحجوزات، حيث يكون زائري المسبح فقط من رفقة خاصة، على سبيل

 حفالت األطفال أو مسابقات السباحة أو ما شابه ذلك.

 

 تتم كافة أشكال تناول الطعام والشراب في غرفة القهوة فقط. يحظر أخذ الزجاج والبورسلين إلى المسبح. ●

 

 يسري في المسبح حظر التدخين/استخدام منتجات التبغ )السجائر/الشيشة(. كما يسري هذا الحظر أيًضا على السعوط. ●

 ُيسمح بمضغ العلكة فقط في غرفة القهوة الموجودة بالمسبح.

 

لدى العاملون الحق في طرد الزائرين الذين ال يتبعون قواعد األمان والسالمة في المسبح، وقواعد الراحة الخاصة ببلدية  ●

قوائم حظر  فلين، أو الذين يتصرفون بشكل غير الئق. ُيمكن أن يتم منع زائرين من زيارة المسبح )وضعهم على

 الدخول(. إن رسوم الدخول غير قابلة لالسترداد إذا تم الطرد من المسبح!

 

 أحواض السباحة خاصتنا
 مسبح األطفال

سم.  28سنوات. الحد األقصى لعمق حوض السباحة  8 - 0لدى مسبح فلين حوض سباحة للمغامرات مخصص لألطفال بين سن 

 درجة مئوية. 31ة الحرارة في حوض السباحة مالهي مائية بها مجموعة من المفاجآت. درج

 

 حارات 6متر به  25حوض سباحة بطول 

 متر. مجهز بمنصات للقفز وعالمات لألطفال.  1,8متر إلى  1,2العمق من 

باحة درجة مئوية. يوجد حارتين دائًما لسباحة الحركة. لدينا في أيام الثالثاء والجمعة حارة للس 28درجة الحرارة في حوض السباحة 

 .08.00إلى الساعة  06.30السريعة لألشخاص الذين يودون ممارسة سباحة الكرول )سباحة الزحف على البطن( من الساعة 
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 حوض تعليم السباحة

 مدرسة السباحة واللعب المائي والتدريب في الماء لألطفال الذين لديهم ألعاب مائية.

 درجة مئوية. 30درجة الحرارة في حوض السباحة 

 

 الفقاقيع حوض

درجة مئوية وهو ُيمكن أن يكون رائًعا بعد التدريب الشاق أو للحصول على الدفء  39إن درجة حرارة الماء في حوض الفقاقيع 

سنوات من العمر بعدم االستحمام هناك بسبب أبخرة الكلور ألن رئتي األطفال ال ُيمكنها التعامل  10فقط. نوصي األطفال دون سن 

 دون صعوبة في التحكم في درجة حرارة الجسم.معها ، وألنهم يج

 

 معلومات عامة
 حفالت األطفال في المسبح

ُتتاح اإلمكانية الستئجار المسبح إلقامة حفالت األطفال. تكلفة حفل  17.30والساعة  16.00في أيام السبت واألحد بين الساعة 

 ، في الصيف. 22- 24حد في األسابيع كرونة سويدية. ويكون المسبح مغلًقا أيام السبت واأل 525األطفال 

 .43إلى األسبوع  34هناك بعض الحجوزات أليام السبت في الفترة من األسبوع 

 

 مدرسة السباحة

 ُتقدم مدرسة السباحة بشكل منتظم. 

fritidsanlaggningar/sim-gora/idrotts-https://flen.se/uppleva-ُيرجى االطالع على الموقع اإللكتروني 

sporthall/  أو زيارة صفحتنا على الفيسبوكHammarvallens Idrottsplats Flen كرونة  500. تكلفة مدرسة السباحة

 سويدية.

 

 القهوة واآليس كريم

شراء كوب من القهوة المقطرة الطازجة أو ُيمكنك شراء آيس كريم. ُيسمح فقط بتناول أو في غرفة القهوة الموجودة بالمسبح ُيمكنك 

 شرب أي أطعمة أو مشروبات في غرفة القهوة الموجودة بالمسبح.

 

 استئجار سترات النجاة

 كرونة سويدية لكل واحدة. 100ُيمكن استعارة سترات النجاة مقابل إيداع قدره 

 بحد أقصى.يوم  14فترة االستعارة هي 

 ُيرجى التواصل مع الموظفين للحصول على مزيد من المعلومات.

 

 إنترنت السلكي مجاني

ُيمكنك تصفح اإلنترنت مجاًنا من خالل الشبكة المفتوحة في القاعة الرياضية على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر 

 المحمول.

 

 مسبح فلين

 90 09 43-0157الهاتف: 

 flenssimhall@flen.seلكتروني: البريد اإل
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