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 خیال راحت و اطمینان در استخر فلنس شنا کنید. 

 
 

 یک دیدار در استخر فلنس هم جالب است و هم تجربه مطمئن. استخر فلنس یک تاسیساتی است که از همه استقبال می کند.

 

هر کسی که در استخر شنا می کند ورودی می دهد و لباس خود را در رختکن با قفل خود یا خرید یک قفل از دفتر اطالعات 

 عوض می کند. 

 

اگر شما هر گونه ناتوانی بدنی دارید، از ماهایی که اینجا کار می کنیم در مورد رختکن و چه ابزار کمکی بر ای راحت بودن 

اگر شما دستیار و پرسنل دیگری دارید که به شما کمک می کند، شما فقط ورودی بر ای یک نفر می  شما داریم، سوال کنید.

 پردازید.

 

ریوی دیده  –پرسنل هایی که در استخر شنا فلنس کار می کنند، غریق نجات استخر هستند و تعلیم کمک های اولیه و احیای قلب 

 اند. 

ان تاسیسات را دارند و به همین خاطر حق رسیدگی به نظم و انضباط تاسیسات را پرسنل ها مسئولیت نگهداشتن امنیت و اطمین

نیز دارند و همچنین عکس العمل نشان دادن به کسانی که قوانین استخر که بر ای امنیت و اطمینان استخر است را دنبال نمی 

 کنند.

 در رختکن ها و دوش ها هم پرسنل مردانه و هم پرسنل زنانه کار می کند.

 

 استخر امن و قابل اطمینان
 تمام دیدارها در استخر با مسئولیت خود انجام می شود.

 

 محدودیت سنی

سالگی دارد بعالوه بچه هایی که بدون همراه بزرگسال هستند بایستی شنا بلد باشند.  ۱۳استخر فلنس محدودیت سنی  ●

متر شنا بدون  ۲۰۰کسی شنا بلد است که  بگیرد.کمون فلنس این حق را به خود می دهد که اگر نیاز بود امتحان شنا 

 متر شنای پشت است. ۵۰توقف کند و از آن 

 

سال حتی اگر شنا بلد هستند یا نیستند  ۱۳برای ضمانت امنیت همه در استخر، مقررات رایج برای بچه های زیر  ●

دی خود را  پرداخت کرده باشد،  بایستی با یک همراهی که لباسهایش را عوض کرده، شنا بلد باشد و کامال هزینه ورو

( بچه همراه با هر یک بزرگسال و این در تمام روزها و ۳و همیشه بچه ها را در تاسیسات نظارت کند. حداکثر سه)

 ساعت ها در استخر مجاز است. 
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نکنید.  والدین / بزرگسال همیشه مسئول امنیت و اطمینان بچه همراه خود هستند. هرگز یک بچه را بدون نظارت ترک ●

 سال را هرگز بیشتر از فاصله یک دست ترک نکنید. ۶ – ۰بچه 

 

 از زمانی که بچه ها هشت ارسالشان می شود  پسرها در رختکن آقایان دوش می گیرند و دخترها در رختکن خانمها. ●

 

 سال داشته باشید که در سالریم ما آفتاب بگیرید. ۱۸شما بایستی حداقل  ●

 

 نظم و مالحظات

ه را اجازه ندارید که در استخر و یا در رختکن بیاورید. برای قرض کردن، قفل در صندوق وجود دارد ، کالسکه بچ ●

 برای قفل کردن کالسکه بیرون از رختکن در راهرو. 

 

 لیز خوردن در استخر خیلی ساده است.ما در استخر راه می رویم.  ●

 

یا داد زدن را ندارید به طوریکه مزاحم مهمان های  به مهمان های دیگر در استخر مالحظه کنید. شما اجازه دویدن ●

 دیگر شود.

 

اجازه مصرف الکل یا مواد مخدر دیگر را در استخر ندارید. مجاز نیست که تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر دیگر قرار  ●

 گرفته باشید.

 

 کمون فلنس مسئول اشیاء قیمتی شما نیست.  ●

 

 پلیس می شود.در مورد مشکوکیت جرم همیشه یک گزارش به  ●

 

 قوانین برای راحتی شما در استخر شنا
 لباس و بهداشت

 هیچ کفش بیرونی نه در رختکن و نه در استخر شنا مجاز نیست.  ●

 

تمام کسانی که می خواهند آبتنی کنند بایستی لخت دوش بگیرند و خود را با صابون و یا شامپو قبل از آبتنی بشورند.  ●

 خود را بشویید! مایو را در سالن دوش عوض کنید. به خاطر بسپارید که حتی موهای

 

برای مالقات و دیدار در استخر بایستی مایو یا تیشرت یا شلوار کوتاه پوشیده باشید. کسانی که شنا می کنند باید لباس  ●

 شنا از جنس مصنوعی یا پلی استر پوشیده باشند. 

 

 هیچ لباس زیر ، زیر مایو مجاز نیست. ●

 

 اس انجام می شود و شما روی یک حوله در سونا می نشینید.شنای سونا بدون لب ●

 

وقتی بچه های با پوشک آب تنی می کنند، بایستی همیشه لباسهای مخصوص که برای شنا است یا پوشک شنا داشته  ●

 باشند.

 

باسهای وقتی که شما آبتنی کرده اید پس از آن به لباسهای خیس خودتان در سالن دوش رسیدگی می کنید. خودتان و ل ●

 خودتان را در سالن دوش خشک کنید که مانع خیس شدن کف رختکن شود.
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 نظم و مالحظات

 دفعه ، نیم سال و یا تمام سال. ۱۰ساعت است. همچنین برای کارت  ۲وقت های مالقاتی ، وقت آبتنی ، حداکثر  ●

 

هر نوع عکسبرداری و فیلم گرفتن هم در استخر و هم در رختکن کامال ممنوع  آوردن گوشی در استخر ممنوع است. ●

 است. 

 استثناء فقط برای روزهایی است که استخر فقط مالقاتی های بسته مثل: تولد بچه ، مسابقه شنا و مشابه اینها باشد.

 

 در استخر شنا ممنوع است. تمام غذا و نوشیدنی ها فقط در اتاق قهوه / چای خوری مصرف می شود. شیشه و چینی ●

 

در استخر ممنوعیت مصرف تنباکو است. این حتی در مورد مصرف نسوار صحت دارد. آدامس فقط در اتاق قهوه /  ●

 چای خوری مجاز است.

 

پرسنلها این حق را دارند دیدار کنندگانی را که قوانین راحتی کمون فلنس که برای اطمینان و امنیت است مراعات نمی  ●

طرد کنند یا کسانی که اهمال می کنند. بازدیدکنندگان می توانند از دیدار در استخر شنا ممنوع شوند.  اگر کسی  کنند را

 از استخر اخراج شده باشد ، هزینه ورودی برگشت داده نمی شود.

 

 استخر های ما
 استخر بچه ها

سانتی متر. یک  ۲۸تید، دارد. عمق حداکثر سال هس ۸ – ۰استخر فلنس دار ای یک استخر ماجراجویی برای شمایی که بین 

 درجه است. ۳۱سرزمین آب با خیلی شگفتی ها. حرارت استخر 

 

 مسیر جدا ۶متری با  ۲۵استخر 

 متر. مجهز به سکوی شروع و مسیر مشخص شده.  ۱،۸متر تا  ۱،۲عمق از 

درجه است. همیشه دو قسمت برای تمرین شنا است. سه شنبه ها و جمعه ها ما یک مسیر سریع داریم برای  28حرارت استخر 

 .۸: ۰۰و  ۶: ۳۰کسانی که می خواهند کرال شنا کنند بین ساعت 

 

 استخر آموزش شنا

 مدرسه شنا، آب بازی و تمرین آب برای بچه ها با اسباب بازی آب.

 درجه است. 30حرارت استخر 

 

 زیجکو

 ۱۰درجه دارد که بعد از یک تمرین سخت میتواند خیلی خوشایند باشد . ما سفارش می کنیم که بچه های زیر  ۳۹جکوزی آب 

 سال آنجا شنا نکند بخاطر بخار کلر، زیرا ریه های کودکان از عهده این کار بر نمی آید و نمی توانند حرارت بدن را تنظیم کنند.

 

 غیره
 شنا تولد بچه ها در استخر

این امکان وجود دارد که استخر را برای تولد اجاره کنید. هزینه برای  ۱۷:  ۳۰ – ۱۶: ۰۰دوشنبه ها و یکشنبه ها بین ساعت 

 .۳۴ – ۲۲کرون است. تعطیلی تابستانی شنبه ها و یکشنبه ها هفته  ۵۲۵تولد بچه 

 . ۴۳ – ۳۴یک سری رزروها برای شنبه ها در طول هفته 

 

 مدرسه شنا

 مدرسه شنا به طور منظم ارائه می شود. 

یا sporthall-fritidsanlaggningar/sim-gora/idrotts-https://flen.se/upplevaصفحه اینترنتی ما را نگاه کنید

 کرون است. ۵۰۰. مدرسه شنا Hammarvallens Idrottsplats Flenصفحه فیس بوک ما به نام
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 قهوه و بستنی

ی استخر شما می توانید یک قهوه تازه دم بخرید و چراکه نه یک بستنی.  فقط در اتاق قهوه / چای در اتاق قهوه / چای خور

 خوری مصرف شود.

 

 اجازه جلیقه های نجات

 کرون نقدی بیعانه برای هر کدام. ۱۰۰جلیقه های نجات وجود دارد برای قرض کردن در مقابل 

 روز است. ۱۴زمان قرض حداکثر 

 با پرسنل تماس بگیرید.برای اطالعات بیشتر 

 

 وای فای مجانی

 شما می توانید به صورت رایگان شبکه باز در سالن ورزش جستجوی اینترنتی در گوشیه خود، تبلت و لپ تاپ داشته باشید.

 

 استخر شنای فلنس 

 430990-0157: تلفن

 flenssimhall@flen.seایمیل: 

 

 

 

 
 


