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 با اطمینان و به طور مصون  Flenدر سالون شنا)فلین(

 شنا کنید!

 
 مکانی است که به همه خوش  Flenباید یک تجربۀ جالب و مطمین باشد. سالون شنا)فلین( Flenبازدید از سالون شنا)فلین(

 آمدید میگوید!

 

همه مراجعه کنندگان سالون شنا باید هزینۀ دخولی را پرداخته و ملبس به لباس های شنا باشند.آنها باید همچنان یا با خود یک 

 قفل)حلقه دار(را داشته باشند و یا هم آن را از محل پرداخت پول، بخرند.  

 

ن لباس و همچنان آن وسایل کمکی بپرسید که ما در اگر شما دارای یک معلولیت هستید از ما کارمندان در مورد اتاق تبدیل نمود

اختیار داریم تا شما از بودن نزد ما لذت ببرید.  اگر شما یک دستیار یا یک شخصی دیگری را با خود دارید که شما را کمک 

 میکند در آن صورت شما صرفاَ برای یک شخص هزینۀ ورودی را می پردازید.

 

یا احیای قلبی  HLRندۀ های مسلکی غریق بوده و در بخش های رسانیدن کمک های اولیه و کارمندان سالون شنا)فلین(نجات ده

 ریوی نیز آموزش دیده اند.  

این کارمندان مسئولیت دارند تا سالون شنا را برای همه مصون و مطمین نگهدارند. بدین ترتیب آنها دارای این حق نیز میباشند 

تا نظم را در سالون شنا برقرار ساخته و در برابر افرادی که مقررات سالون شنا برای امنیت و تحفظ و یا قوانین آسایش را 

 ند.  مراعات نمی کنند،وارد عمل شو

 در اتاق های تبدیل نمودن لباس و حمام ها کارمندان زن و مرد،هر دو کار میکنند.  

 

 یک سالون مطمین و مصون شنا
 همه بازدید ها از سالون شنا تحت مسئولیت خود شخص صورت میگیرد!. 

 

 محدودیت های سنی

ساله میباشد. همچنان کودکانی که بدون همراهی بزرگساالن برای شنا  13سالون شنا)فلین(دارای محدودیت سنی  ●

این حق را برای خودش محفوظ میدارد که در Flenکمون)فلین(مراجعه میکنند،باید دارای توانایی شنا نمودن باشند.  

 200تواند صورت ضرروت، توانایی شنا نمودن را آزمایش نماید. آن شخص دارای توانایی شنا نمودن میباشد که ب

 متر آن را در حالتی که به روی کمر خوابیده باشد. 50متر را بدون وقفه شنا نماید،از جمله 

 

عمر دارند، بدون در نظر داشت  سال 13کمتر از جهت تضمین مصونیت همه افراد در حوض باید کودکانی که  ●

ید لباس شنا به تن داشته، دارای توانایی توانایی شنا، همیشه با یک فرد بزرگسال به همراه باشند. شخص بزرگسال با

شنا بوده، پول ورودی کامل را نیز پرداخته و باید همیشه کودک را در داخل حوض زیر مراقبت داشته باشد.  یک فرد 

 (کودک را همه روزه و همه وقت با خود به حوض شنا به همراه داشته باشد. 3بزرگسال میتواند حداکثر )
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یشه مسئول امنیت و مصونیت کودکانی اند که با خود به همراه دارند.  کودکان را هرگز بدون آن والدین/بزرگساالن هم ●

ساله هرگز نباید به فاصلۀ دورتر از قابل دسترس تنها  6تا  0که تحت نظارت قرار داشته باشند، رها نکنید. کودکان 

 گذاشته شوند.

 

اس های شان را در اتاق آقایان تبدیل نموده و شاور بگیرند و از همان سالی که کودک هشت ساله میشود باید پسران لب ●

 دختران نیز به اتاق خانم ها.

 

 یا )سوالریم( ما آفتاب بگیرید.” آفتابخانه“ساله باشید تا بتوانید در  18شما باید حداقل  ●

 

 نظم و توجه 

اس مجاز نمی باشد. برای قفل نمودن آوردن ریکشای اطفال)کالسکۀ کودک( به داخل سالون شنا یا اتاق تبدیل نمودن لب ●

ریکشای اطفال )کالسکۀ کودک(در دهلیز در خارج از اتاق تبدیل نمودن لباس، میتوان یک قفل را از محل پرداخت 

 پول به امانت گرفت.  

 

 در سالون شنا به سادگی میتوان لغزید.ما به سالون شنا میرویم!  ●

 

 ا اجازه ندارید طوری بدوید و یا جیغ بزنید که باعث اذیت دیگران گردد. متوجه دیگر افراد در سالون شنا باشید!  شم ●

 

استفاده از الکول یا دیگر مواد مخدر در سالون شنا مجاز نمیباشد. همچنان مجاز نیست تا شخص تحت تاثیر الکول و یا  ●

 دیگر مواد مخدر قرار داشته باشد.

 

 برای اشیا قیمتی شما مسئول نمیباشد.  Flenکمون)فلین( ●

 

 در صورت سوءظن در مورد وقوع جرم همیشه به پولیس گزارش داده میشود.  ●

 

 مقررات آسایشی در سالون شنا
 طرز لباس پوشیدن و نظافت 

 در اتاق تبدیل نمودن لباس و همچنان در داخل سالون شنا،پوشیدن کفش های بیرونی مجاز نمی باشد!. ●

 

و بدن خود را با صابون و/یا شامپو  برهنه شاور گرفتههمه افرادی که قرار است شنا کنند قبل شنا نمودن به صورت  ●

 میشویند. بخاطر داشته باشید که مو ها را بشویید!.  لباس های شنا در حمام به تن میگردد.

 

کر های دراز اعتبار دارد. افرادی شنا برای مراجعه به سالون شنا ملبس بودن با لباس های شنا یا)تی ـ شرت(و نی ●

 یا مانند آن استفاده نمایند.   polyesterکننده باید از لباس های شنا ساخته شده از)پلی استر(

 

 پوشیدن زیرلباسی در زیر لباس های شنا مجاز نمیباشد. ●

 

 ید. می نشین” دست پاک“حمام بخار)سونا(بدون لباس صورت گرفته و شما در حمام بخار روی یک  ●

 

کودکانی که)دایپر(دارند باید همیشه در هنگام شنا نیکر های مخصوصی را که ویژۀ آنها میباشد و یا هم )دایپر( های  ●

 مخصوص شنا را به تن داشته باشند.

 

زمانی که شما شنا نموده اید، در حمام به لباس های تر شدۀ شنا تان رسیدگی میکنید. برای این که از تر شدن زمین در  ●

 ق تبدیل نمودن لباس جلوگیری نموده باشید، بدن خود و لباس های شنا تان را در داخل حمام خشک نمایید. اتا

 

 نظم و توجه 
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باره، شش  10(ساعت است. این موضوع همچنان برای کارت های 2زمان برای مراجعه،زمان برای شنا حداکثر ) ●

 ماهه یا یکساله نیز اعتبار دارد.

 

همه عکسبرداری و فلمبرداری در سالون شنا و اتاق تبدیل  از تیلفون موبایل ممنوع است! در سالون شنا استفاده ●

 نمودن لباس به طور مطلق ممنوع میباشد.

اگر سالون شنا صرفاَ توسط یک گروه خاص ریزرف شود، مانند یک صنف کودکان مکتب، مسابقۀ شنا و یا موارد 

 مشابه،از این قاعده مستثنی میباشد.

 

 انواع غذا و نوشابه صرفاَ در کفتریا صورت میگیرد. شیشه و چینی در سالون شنا ممنوع میباشد. صرف همه ●

 

استفاده از تنباکو در سالون شنا ممنوع است. این ممنوعیت حتی شامل نصوار نیز میگردد. ساجق جویدن صرفاَ در  ●

 کفتریای سالون شنا مجاز میباشد.

 

اج نمایند که مقررات برای داشتن یک سالون شنا مطمئن و مصون، مقررات کارمندان حق دارند تا افرادی را اخر ●

کمون)فلین( برای خشنودی و رضایت )همه(را نقض نموده یا هم غفلت ورزی میکنند.  مراجعه کنندگان ممکن از 

 شود!مراجعه به سالون شنا بازداشته شوند. در صورت اخراج از سالون شنا پول دخولی اخذ شده باز پرداخت نمی

 

 حوض های ما
 حوض شنا برای کودکان

یا یک حوض شنا دارای یخمالک،  äventyrsbadساله هستید دارای یک  8تا  0برای شما که بین  Flenسالون شنا)فلین(

 31یا)پارک آبی(با شگفتی های زیاد. درجۀ حرارت در حوض شنا  vattenlandسانتی متر. یک  28میباشد. عمق اعظمی 

 درجه میباشد.

 

 (banorخط) 6متری با  25حوض شنا 

 و عالیم مشخص کننده برای خط ها.   startpallیا ” تختۀ آغاز“متر. مجهز با  1.8تا  1.2عمق از 

موجود میباشد. ما  motionssimning” شنا برای نرمش“درجه است. همیشه دو خط برای  28درجۀ حرارت در حوض شنا 

تا  06:30رابرای افرادی داریم که میخواهند بین ساعات  snabb banaیا ” عخط سری“در روز های سه شنبه و جمعه یک 

 شنا میکنند. crawl)کرول( 08:00

 

 حوض شنا برای آموزش

 کورس شنا،آببازی و تمرین با آب برای کودکان، همراه با سامان های بازی آبی.

 درجه میباشد.  30درجۀ حرارت حوض 

 

 Bubbelpoolenحوض جکوزی 

درجه گرم میباشد که میتواند بعد از تمرینات شدید و یا برای گرم ساختن وجود، خوب احساس شود.  39آب در حوض جکوزی 

تا در آنجا شنا کنند. زیرا ُشُش های کودکان نمی  نمی کنیمسال، به دلیل موجودیت بخار کلور، توصیه  10ما به کودکان کمتر از 

 . همچنان تنظیم درجۀ حرارت وجود نیز برای آنها مشکل میباشد. تواند از عهدۀ بخار مذکور بدر آید

 

 متفرقه
 کورس کودکان سالون شنا

موجود  17:30تا  16:00امکان به کرایه گرفتن سالون شنا برای صنف های کودکان، در روز های شنبه و یکشنبه از ساعت 

 تعطیل میباشد. 34تا  22کرون میباشد. در تابستان به روز های یکشنبه در جریان هفته های  525میباشد. هزینۀ صنف کودکان 

 .43تا  34سفارش های معین برای روز های شنبه در جریان هفته های 

 

 کورس شنا

 کورس های شنا به طور منظم عرضه میگردد. 
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را ببینید. یا به صفحۀ  /sporthall-fritidsanlaggningar/sim-gora/idrotts-https://flen.se/upplevaویب سایت 

کرون  500نامیده میشود، مراجعه نمایید. هزینۀ کورس شنا  Hammarvallens Idrottsplats Flenما در فیسبوک که

 میباشد.

 

 قهوه و آیسکریم

در کفتریای سالون شنا میتوانید یک گیالس قهوۀ تازه بنوشید و یا هم آیسکریم بخرید. آنها را میتوانید صرفاَ در کفتریای سالون 

 شنا بنوشید/بخورید.

 

 واسکت های نجات را به کرایه بگیرید

 مانت گرفت.کرون پول نقد به طور ضمانت برای هر دانۀ آن، به ا 100واسکت های نجات را میتوان در بدل 

 روز. 14زمان به امانت گرفتن، حداکثر 

 برای معلومات بیشتر با کارمندان تماس بگیرید.

 

 رایگان WiFiانترنیت 

 شما میتوانید از طریق تیلفون موبایل، تابلیت یا لپ تاپ تان وارد شبکۀ باز انترنیتی سالون ورزشی شوید. 

 

 Flens simhallسالون شنا)فلین(

 0157ـ  43 09 90شمارۀ تیلفون: 

 flenssimhall@flen.seآدرس ایمیل: 

 

 

 

 
 

https://flen.se/uppleva-gora/idrotts-fritidsanlaggningar/sim-sporthall/
mailto:flenssimhall@flen.se

