
مادختسا ةحئال
ةحابسلا ضاوحأ

 .A.S.I.S
الئحة استخدام أحواض السباحة 
(ملحق C) من الالئحة الخاصة بكیفیة استخدام المرافق الریاضیة) 
  

مادة 10 
قواعد سلوكیة خاصة بالزالقات 

یسمح باستخدام الزالقات للمستحمین أقل من 14 عاًما فقط. یحظر استخدام الزالقات على  1.
األشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة غیر مستقرة. 

2. ٌیسمح 
بـالـتزلـج فـقط مـع إشـارة مـساعـد األشـخاص الُمسـتحمین - فـي حـالـة وجـوده - وبـعد الـتأكـد مـن خـلو −

منطقة االصطدام بالمیاه من الُمستحمین اآلخرین؛ 
بـالـتزلـج فـي وضـع الجـلوس لـألمـام واحـًد تـلو اآلخـر؛ یـمنع الـتزحـلق بـوضـعیة االسـتلقاء (بـاالتـجاه −

لـألمـام او للخـلف)، أو بـوضـعیة االنـحناء (بـاالتـجاه لـألمـام او للخـلف)، أو بـوضـعیة الجـلوس 
للخلف، أو بوضعیة الركوع، أو وقوًفا على األقدام؛ 

ُیمنع االنتظار على الزالجة أو التشبث بحافتي الزالجة؛ −
ُیمنع أي تداخل بین المستحمین مستخدمي الزالجة وغیر المستخدمین. −

3. أثناء التزلج یجب الحفاظ على مسافة كافیة بین المتزلج والسابق لھ، وااللتزام بمالمسة 
            الزالجة بطولھا بالكامل.  

4. بعد انتھاء عملیة التزحلق يجب االبتعاد فورًا عن منطقة االصطدام  
           بالماء. يقصد بمنطقة االصطدام تلك المنطقة المواجھة لنقطة وصول  

            الزالجة إلى الماء داخل حوض السباحة.   

مادة 11 
دورات ودروس السباحة 

1. یـجب أن تـكون دورات أو دروس السـباحـة - حـتى وإن كـانـت خـاصـة - مـصرح بـھا مـن ِقـَبل 
 .A.S.I.S

مادة 12 
الغطس 

یسمح بممارسة أنشطة الغطس في المیاه من منصات القفز (الترامبولین) لالعبین منتمین  1.
إلى مؤسسات معتمدة من ِقَبل A.S.I.S فقط. 

فیما عدا المنصوص علیھ في الفقرة 1، ال یمكن استخدام منصات القفز من ِقَبل  2.
المستحمین أو المرتادین. 

مادة 13 
إغالق حوض السباحة 

یجب على المستحمین والمرتادین - سواء أفراد أو مسجلین باألنشطة الُمنظمة والمصرح  1.
بـھا لـألشـخاص الـمذكـوریـن فـي الـفقرة 1 مـن الـمادة 1 مـن ھـذه الـالئـحة، یـجب عـلیھم 

الخروج من حوض السباحة قبل اإلغالق بخمس عشرة دقیقة. 
یجب على جمیع المستحمین والمرتادین التواجد خارج الُمنشأة في موعد إغالق حوض  2.

السباحة. 
 في حالة األنشطة المنظمة یقصد بموعد اإلغالق موعد انتھاء الحجز.  3.
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مادة 14 
احترام الالئحة وواجبات فریق العمل المكلف 

ینبغي على المستحمین ومرتادي حوض السباحة االلتزام بھذه األحكام وباألحكام المحتمل  1.
صدورھا من ِقَبل اإلدارة أو فریق اإلشراف بكل دقة. 

بھدف حمایة حق المستخدمین في السالمة الشخصیة وضمان إقامة ھادئة داخل المنشأة  2.

فـإن إدارة A.s.i.s - مـن خـالل فـریـق الـعمل الـمكلف بـدعـم الـرواد أو مـكتب الخـزانـة - تـتمتع 3.
بسـلطة رفـض دخـول أو اسـتبعاد األشـخاص الـمصابـین بـأمـراض، أو إصـابـات جـلدیـة أو 
جـروح، أو األشـخاص أصـحاب السـلوكـیات غـیر الـمناسـبة أو الخـطیرة. كـما أن لـھا 
سـلطة طـرد األشـخاص الـذیـن ُیحـدثـون تـكدیـًرا لـلنظام الـعام مـن خـالل الـمشاجـرات أو 
الصراخ أو األلعاب الخطیرة، أو المظاھر األخرى التي تضر باألداء العام للمنشأة. 
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 من المرسوم التشريعي13 وفًقا لحأكام المادة  (قانون حماية البيانات الشخصية)196/2003 من المرسوم التشريعي رقم 13إخطار صادر وفًقا للمادة 
. هي أماكن خاضعة للمراقبة بكاميرات الفيديو. تتم عمليةA.S.I.S، نخطركم بأن أماكن الدخول والخزانة وغرف تبديل الملبس التابعة لـ 196/2003

. ومستخدميها. تقتصر عملية تسجيل الفيديو على الربع وعشرين ساعة التالية للتسجيل. تقتصرA.S.I.Sتسجيل الفيديو بغرض حأماية الملكية الخاصة بـ 
مناطق تبديل الملبس المراقبة بتسجيل الفيديو على أماكن الدخول والخروج، والمناطق المزودة بخزانات حأفظ الغراض الثمينة أو الملبس. مالك خصوصية

. نفسها.A.S.I.Sمعالجة البيانات هي 

A.S.I.S.(Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento)
Via 4 Novembre n. 23/4 - 38121 Gardolo.(ترينتو) 

العناوين:
:(URUمكتب التواصل مع المستخدم (

0461 959812  / 959815هاتف.  
0461 990621فاكس  

ufficiorapportiutenti@asis.trento.itالبريد اللكتروني: 

خدمة خزانة أحأواض السباحأة التابعة للمركز الرياضي
:(Gardolo ترينتو الشمالية (38121

0461 956118هاتف.  
0461 959218  - 0461 990621فاكس. 

Guido Manazzonخدمة خزانة أحأواض السباحأة التابعة للمركز الرياضي 
0461 924248هاتف.  

0461 395036  - 0461 395035فاكس. 

خدمة خزانة أحأواض السباحأة التابعة 
Ito Del Faveroلحأوض سباحأة 

:(via Bettini n. 7 - ترينتو، Madonna Bianca(سابًقا 
0461/397924 فاكس 0461/390785هاتف. 

المقترحأات والشكاوى:
suggerimentiereclami@asis.trento.it

www.asis.trento.it

رقم التواصل الوحأيد
:24-8ُمفعل جميع أيام السبوع من 

الخط الساخن
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 (C ملحق

1الئحة استخدام أحواض السباحة 

مادة 1 
فتح أحواض السباحة والدخول إلیھا 

1. أحـواض السـباحـة مـفتوحـة للجـمھور، وكـذلـك لـألنشـطة الـریـاضـیة مـن الـنوع الـتنافسـي، 
واالجـتماعـي، والـتأھـیلي الـتي یـتم تـنظیمھا مـن خـالل المجـموعـات الـریـاضـیة، والجـمعیات، والھـیئات، 
والـمعاھـد الـتعلیمیة، ومـراكـز االصـطیاف، والجـمعیات الـتعاونـیة، والـمنظمات األخـرى وفـًقا لـلتواریـخ 
والـمواعـید المحـددة مـع االلـتزام بـالـغرض مـن اسـتعمال مـرافـق السـباحـة الـفردیـة. یـتم دائـًما عـرض 

مواعید الفتح واإلغالق للجمھور. 
2. یـتم مـمارسـة األنشـطة الـُمنظمة مـن خـالل المجـموعـات الـریـاضـیة، والجـمعیات، والھـیئات، 
والـمعاھـد الـتعلیمیة، ومـراكـز االصـطیاف، والجـمعیات الـتعاونـیة، والـمنظمات األخـرى، یـتم مـمارسـتھا 
تـحت إشـراف ومـراقـبة الـُمنظمین. یتحـمل األشـخاص الـمنظمون أنـفسھم الـمسؤولـیة - أیـًضا وفـًقا لـلمادة 
2048 و 2049 مـن الـقانـون الـمدنـي - فـیما یـتعلق بـاألضـرار الـتي تـلحق بـالـغیر مـن مـرتـادي أحـواض 

السباحة، ومن األنشطة القائمین على تنظیمھا وإدارتھا. 
3. عـمالً بـالـمراد مـن ھـذه الـالئـحة فـإنـھ یـقصد بـ "الُمسـتحم" الـزبـون الـذي یـنزل فـي حـمام 
السباحة، بینما یقصد بـ "الُمرتاد" الزبون أو المرافق أو فریق العمل الذي یرتاد الُمنشأة الریاضیة. 

مادة 2 
دخول األطفال القُصر إلى أحواض السباحة 

1. األطــفال أقــل مــن 12 ســنة یــجب أن یــكونــوا ُمــرافــقین بــصحبة أحــد الــوالــَدیــن أو بــأحــد 
األشخاص البالغین من ذوي الثقة. 

ر لـإلصـابـة، أو فـي حـالـة  2. ُتـعتبر A.s.i.s. خـالـیة الـمسؤولـیة فـي حـالـة تـعرض األطـفال الـقُصَّ
تسببھم في إلحاق الضرر باآلخرین حتى في غیاب الوالد أو الشخص البالغ ذي الثقة. 

1  نص ُمصدق علیھ من قِبَل مجلس إدارة A.s.i.s. رقم. 7/2005 بتاریخ. 8 /6 / 2005. 
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ر  3. ال تـقوم A.s.i.s. بـأي نـشاط مـن أنشـطة الحـراسـة الـفعلیة أو الـمراقـبة لـألطـفال الـقُصَّ
الـمتواجـدیـن داخـل ُمـنشأة السـباحـة إالَّ فـي الحـدود الـمنصوص عـلیھا مـن ِقـَبل الـمادة 14. مـن الـمرسـوم 

الوزاري. 18.3.1996. 
4. تـتمتع A.s.i.s. بسـلطة إبـعاد أو إخـراج األطـفال أقـل مـن 12 عـاًمـا غـیر الـمرافـقین بـأحـد 

الوالَدین أو بأحد األشخاص البالغین من ذوي الثقة. 

مادة 3 
تذكرة واشتراك الدخول 

1. یتم إقرار أسعار تذاكر الدخول واالشتراكات من ِقَبل مجلس اإلدارة.  
2. استخدام البطاقة التي یتم تسلیمھا عند شراء تذكرة أو اشتراك الدخول: 

−  ;.A.s.i.s یخضع لسداد رسم دخول
− .A.s.i.s یـمنح الـحق فـي االسـتفادة مـن الخـدمـة فـي الحـدود وبـالشـروط المحـددة لـرسـم دخـول

الُمطبق على الخدمة الُمشتراه؛ 
یحـدد الـموافـقة عـلى الئـحة الشـركـة الـخاصـة بـ A.s.i.s. الـمتعلقة بـكیفیة اسـتخدام الـُمنشآت −

الریاضیة، وكذلك الموافقة على القواعد السلوكیة الساریة على الُمنشآت الریاضیة؛ 
لھا صالحیة محددة باألسعار المذكورة أعاله، أو بالسعر المبین علیھا على خالف ذلك. −

3. البطاقة: 
شخصیة وال یجوز التنازل عنھا؛ −
یجب استخدامھا عند كل دخول. −

4. فـي حـالـة فـقدانـھا أو سـرقـتھا یـجب عـلى مـالـك الـبطاقـة أن یـقوم بـإخـطار مـكتب الخـزانـة أو 
مـكتب المسـتخدمـین الـخاص بـ  A.s.i.s عـن الـواقـعة عـلى الـفور، وطـلب إصـدار بـطاقـة جـدیـدة بـعد 

سداد الرسوم المستحقة. 
5. یـمكن الـسماح بـتمدیـد فـترة سـریـان االشـتراكـات فـقط فـي حـالـة وجـود مـوانـع صـحیة ُمـوثـقة لـدى 

مالك البطاقة. 
6. فـي حـالـة اإلغـالق الـمبكر لجـمیع أحـواض السـباحـة داخـل الـُمنشأة بـناًء عـلى أمـر صـادر عـن 
A.S.I.S. فـبإمـكان مـالـك الـبطاقـة طـلب اسـترداد قـیمة الـدخـول فـقط فـي حـالـة مـا إذا كـانـت مـدة مـكوثـھ 
فـي حـوض السـباحـة أقـل مـن 45 دقـیقة. یـتم حـساب مـدة الـمكوث مـن لحـظة تـمریـر الـبطاقـة عـند الـدخـول. 

یجب المطالبة باسترداد قیمة الدخول لدى مكتب الخزانة في نفس الیوم.  
7. ال یـتم االعـتراف بـرد قـیمة الـدخـول فـي حـالـة إغـالق أو حجـز أحـواض السـباحـة - ولـو بـشكل 
جـزئـي - لـالسـتخدامـات الـمسموح بـھا لـألشـخاص الـمذكـوریـن فـي الـفقرة 1 مـن الـمادة 1 مـن ھـذه 

الالئحة. 
8. تـعمل أسـعار الـدخـول الـمقررة عـلى تحـدیـد كـیفیة دخـول الـمرافـقین إلـى غـرف تـبدیـل الـمالبـس 

و/أو حوض السباحة. 

مادة 4 
إیداع وحفظ األغراض والممتلكات الخاصة بالرواد 

1. یـجب حـفظ الـمالبـس واألغـراض الـشخصیة فـي الـدوالـیب وخـزانـات األمـان الـمخصصة لھـذا 
الـغرض.  بـغض الـنظر عـن نـظام غـلق الـدوالـیب والخـزائـن فـإنـھ یـتعین عـلى مـرتـاد الـمكان الـتحقق مـن 
غلق الدوالب أو الخزانة بواسطة القفل المخصص لذلك الغرض أثناء فترة مكوثھ بالمنشأة بأكملھا. 
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ر  3. ال تـقوم A.s.i.s. بـأي نـشاط مـن أنشـطة الحـراسـة الـفعلیة أو الـمراقـبة لـألطـفال الـقُصَّ
الـمتواجـدیـن داخـل ُمـنشأة السـباحـة إالَّ فـي الحـدود الـمنصوص عـلیھا مـن ِقـَبل الـمادة 14. مـن الـمرسـوم 

الوزاري. 18.3.1996. 
4. تـتمتع A.s.i.s. بسـلطة إبـعاد أو إخـراج األطـفال أقـل مـن 12 عـاًمـا غـیر الـمرافـقین بـأحـد 

الوالَدین أو بأحد األشخاص البالغین من ذوي الثقة. 

مادة 3 
تذكرة واشتراك الدخول 

1. یتم إقرار أسعار تذاكر الدخول واالشتراكات من ِقَبل مجلس اإلدارة.  
2. استخدام البطاقة التي یتم تسلیمھا عند شراء تذكرة أو اشتراك الدخول: 

−  ;.A.s.i.s یخضع لسداد رسم دخول
− .A.s.i.s یـمنح الـحق فـي االسـتفادة مـن الخـدمـة فـي الحـدود وبـالشـروط المحـددة لـرسـم دخـول

الُمطبق على الخدمة الُمشتراه؛ 
یحـدد الـموافـقة عـلى الئـحة الشـركـة الـخاصـة بـ A.s.i.s. الـمتعلقة بـكیفیة اسـتخدام الـُمنشآت −

الریاضیة، وكذلك الموافقة على القواعد السلوكیة الساریة على الُمنشآت الریاضیة؛ 
لھا صالحیة محددة باألسعار المذكورة أعاله، أو بالسعر المبین علیھا على خالف ذلك. −

3. البطاقة: 
شخصیة وال یجوز التنازل عنھا؛ −
یجب استخدامھا عند كل دخول. −

4. فـي حـالـة فـقدانـھا أو سـرقـتھا یـجب عـلى مـالـك الـبطاقـة أن یـقوم بـإخـطار مـكتب الخـزانـة أو 
مـكتب المسـتخدمـین الـخاص بـ  A.s.i.s عـن الـواقـعة عـلى الـفور، وطـلب إصـدار بـطاقـة جـدیـدة بـعد 

سداد الرسوم المستحقة. 
5. یـمكن الـسماح بـتمدیـد فـترة سـریـان االشـتراكـات فـقط فـي حـالـة وجـود مـوانـع صـحیة ُمـوثـقة لـدى 

مالك البطاقة. 
6. فـي حـالـة اإلغـالق الـمبكر لجـمیع أحـواض السـباحـة داخـل الـُمنشأة بـناًء عـلى أمـر صـادر عـن 
A.S.I.S. فـبإمـكان مـالـك الـبطاقـة طـلب اسـترداد قـیمة الـدخـول فـقط فـي حـالـة مـا إذا كـانـت مـدة مـكوثـھ 
فـي حـوض السـباحـة أقـل مـن 45 دقـیقة. یـتم حـساب مـدة الـمكوث مـن لحـظة تـمریـر الـبطاقـة عـند الـدخـول. 

یجب المطالبة باسترداد قیمة الدخول لدى مكتب الخزانة في نفس الیوم.  
7. ال یـتم االعـتراف بـرد قـیمة الـدخـول فـي حـالـة إغـالق أو حجـز أحـواض السـباحـة - ولـو بـشكل 
جـزئـي - لـالسـتخدامـات الـمسموح بـھا لـألشـخاص الـمذكـوریـن فـي الـفقرة 1 مـن الـمادة 1 مـن ھـذه 

الالئحة. 
8. تـعمل أسـعار الـدخـول الـمقررة عـلى تحـدیـد كـیفیة دخـول الـمرافـقین إلـى غـرف تـبدیـل الـمالبـس 

و/أو حوض السباحة. 

مادة 4 
إیداع وحفظ األغراض والممتلكات الخاصة بالرواد 

1. یـجب حـفظ الـمالبـس واألغـراض الـشخصیة فـي الـدوالـیب وخـزانـات األمـان الـمخصصة لھـذا 
الـغرض.  بـغض الـنظر عـن نـظام غـلق الـدوالـیب والخـزائـن فـإنـھ یـتعین عـلى مـرتـاد الـمكان الـتحقق مـن 
غلق الدوالب أو الخزانة بواسطة القفل المخصص لذلك الغرض أثناء فترة مكوثھ بالمنشأة بأكملھا. 
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الئحة استخدام أحواض السباحة 
(ملحق C) من الالئحة الخاصة بكیفیة استخدام المرافق الریاضیة) 
  

2. تـعمل خـزانـات األمـان والـدوالـیب بـالـتناوب ولیسـت شـخصیة. یـجب حـفظ الـمفتاح أو اي نـظام 
آخر مماثل مستخدم في غلق الدوالیب أو خزانات األمان وحراستھ بمعرفة مرتاد الُمنشأة. 

3. توصي A.S.I.S. باالحتفاظ باألغراض ذات القیمة داخل الُمنشأة. 
4. ال تـقوم A.S.I.S. بتسـلم األغـراض الـتي یـتم حـملھا إلـى داخـل الـُمنشآت، وال یـمكن اعـتبارھـا 

جھة إیداع أو حراسة لألغراض المتروكة داخل الدوالیب أو خزانات األمان.  
A.S.I.S .5. لیسـت مـسؤولـة عـن تـلف أو كسـر أو سـرقـة األغـراض الـتي یـتم إحـضارھـا داخـل 

المنشآت. 

مادة 5 
العنایة في استخدام المنشأة 

1. یجب استخدام األدوات والمواد التي تمثل الخدمة المقدمة بكل احترام، والحفاظ علیھا    
          بأعلى درجات الترتیب، والتعاون على أفضل استخدام لجمیع مستخدمي الخدمة.     

2. تقع مسؤولیة األضرار المؤكدة في األدوات والمواد على عاتق المسؤولین. 

مادة 6 
قواعد سلوكیة عامة 

1. داخل المنشأة بأكملھا - المنطقة المغطاة والمنطقة المكشوفة - یحظر اآلتي: 
.a التدخین في جمیع األماكن والمناطق الخارجیة الخاصة بھا بما فیھا عشب الشواطئ؛
.b لعب الكرة في الماء، أو على سطح الحوض، أو في مناطق الشاطئ؛
.c الجري والمطاردة؛
.d اصطحاب الكالب والحیوانات األخرى؛
.e إحـضار كـامـیرات الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي او السـینمائـي دون الـحصول عـلى إذن مسـبق مـن ِقـَبل

 ;.A.S.I.S إدارة
.f اســتخدام أجھــزة الــرادیــو واألجھــزة الــصوتــیة واألجھــزة الــمشابــھة بــشكل یســبب إزعــاًجــا

للحاضرین؛  
.g إلـقاء أیـة أشـیاء فـي حـوض السـباحـة - أغـراض أو سـوائـل -؛ یـلزم اسـتعمال سـالل الـمھمالت

بنظام فصل النفایات من أي نوع.   
2. یحظر القیام بأیة تصرفات تنطوي على خطورة أو ضرر أو إزعاج لنفس الشخص أو  

           للغیر. 
3. یـجب عـلى الـمرتـادیـن والمسـتحمین االلـتزام بـقواعـد السـلوك الـمنصوص عـلیھا فـي االتـفاقـیة 
16.1.2003 بـین وزارة الـصحة والـمحافـظات واألقـالـیم المسـتقلة فـي إقـلیمي تـرنـتو وبـولـزانـو حـول 
الـجوانـب الـمتعلقة بـالـصحة والـنظافـة فـي بـناء وصـیانـة ومـراقـبة أحـواض السـباحـة، وكـذلـك الـقواعـد 
السـلوكـیة الـمنصوص عـلیھا مـن ِقـَبل A.S.I.S فـیما یـتعلق بـمناطـق السـیر بـدون نـعلین أو بـھما. إذا كـان 
مـرتـاد الـمنشأة یـنتعل حـذاًء مـناسـًبا فـي الـمنطقة الـمخصصة للسـیر بـدون نـعال فـإن عـلیھ ارتـداء غـطاء 

أحذیة مناسب. 

مادة 7 
قواعد سلوكیة خاصة بمناطق تغییر المالبس والحمامات 
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الئحة استخدام أحواض السباحة 
(ملحق C) من الالئحة الخاصة بكیفیة استخدام المرافق الریاضیة) 
  

1. یحظر على المرتادین والمستحمین التجول بدون مالبس في األماكن العامة والمفتوحة. 
2. یجب على المرتادین والمستحمین استخدام غرف تبدیل المالبس لخلع وارتداء المالبس. 

3. تعمل الكبائن بالتناوب. 
4. یحظر االستحمام عارًیا في األماكن العامة. 

مادة 8 
الدخول إلى منطقة أحواض السباحة 

1. یـتم دخـول الـمرتـادیـن والمسـتحمین إلـى مـنطقة أحـواض السـباحـة فـقط ودائـًما عـن طـریـق 
حـامـیة الـصرف اإلجـباریـة. كـما یـدخـل المسـتحمون أیـًضا إلـى مـنطقة أحـواض السـباحـة بـعد االسـتحمام 

بالُدش. 
2. فـي مـنطقة األحـواض ومـمرات السـیر بـدون نـعال یـجب عـلى الـمرتـادیـن والمسـتحمین 
الـتجوال دائـًما مـرتـدیـن صـنادل أو نـعال مـصنوعـة مـن الـمطاط أو الـبالسـتیك. إذا كـان مـرتـاد الـمنشأة 
ینتعل حذاًء مناسًبا في المنطقة المخصصة للسیر بدون نعال فإن علیھ ارتداء غطاء أحذیة مناسب. 

مادة 9 
قواعد سلوكیة في حوض السباحة 

یحظر نزول حوض السباحة عن طریق الغطس في الماء من جانبي الحوض أو من نقاط  1.
     القفز التي من الممكن أن تتسبب في أخطار او أضرار أو إزعاج لألشخاص انفسھم أو  

     للمستحمین فیما یتعلق بالمواصفات الفنیة للحوض وازدحام الُمنشأة.      
2. للمستحمین في حوض السباحة: 

یجب ارتداء غطاء الرأس (البونیھ)؛  −
ال یـسمح بـاسـتخدام الـنظارات الـطبیة أو الـنظارات الشمسـیة إال إذا كـانـت الـعدسـات غـیر قـابـلة −

للكسر؛ 
یحـظر نـزول الـمیاه فـي حـالـة مـا إذا كـان جـزء واحـد أو أكـثر مـن أجـزاء الـجسم مـدھـوًنـا بـالـزیـت −

أو الكریم أو الصابون بأنواعھ؛ 
یمنع منًعا باًتا البصق أو التبول أو التغوط أو تنظیف أي جرح من الجروح؛ −
یسمح بتفریغ اإلفرازات األنفیة أو اللعابیة في فتحات الشبكة المحیطة بالحوض؛ −
یوصى باستعمال النظارة لمن یضع العدسات الالصقة؛ −
یـوصـى بـالسـباحـة فـي الـممرات بـعكس اتـجاه عـقارب الـساعـة لـتجنب االصـطدام بـالسـباحـین −

اآلخرین والتسبب في وقوع حوادث او مضایقات لألشخاص أنفسھم أو لآلخرین. 
3. ال یحق للمستحمین َشغل األماكن المخصصة لالَّعبین أو لدورات تعلیم السباحة داخل  

           حوض السباحة والمسموح بھا قانونًیا من ِقَبل A.s.i.s. ال یحق لالَّعبین أو المتدربین في  
          نطاق األنشطة المصرح بھا لألشخاص السابق ذكرھم في الفقرة 1 من المادة 1 في ھذه  

          الالئحة، ال یحق لھم َشغل األماكن المخصصة لالستحمام الُحر أو ألشخاص آخرین  
            مصرح لھم. 

4. یحظر وضع واستخدام أدوات الغطس مثل األقنعة أو الزعانف، أو األغراض الحادة أو. 
         كبیرة الحجم داخل احواض السباحة إالَّ في حالة الحصول على اإلذن بخالف ذلك من  

        جانب A.s.i.s ودون المساس بممارسة أنشطة السباحة التنافسیة المسموح بھا والتي  
        تتطلب استخدام تلك األدوات 
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الئحة استخدام أحواض السباحة 
(ملحق C) من الالئحة الخاصة بكیفیة استخدام المرافق الریاضیة) 
  

2. تـعمل خـزانـات األمـان والـدوالـیب بـالـتناوب ولیسـت شـخصیة. یـجب حـفظ الـمفتاح أو اي نـظام 
آخر مماثل مستخدم في غلق الدوالیب أو خزانات األمان وحراستھ بمعرفة مرتاد الُمنشأة. 

3. توصي A.S.I.S. باالحتفاظ باألغراض ذات القیمة داخل الُمنشأة. 
4. ال تـقوم A.S.I.S. بتسـلم األغـراض الـتي یـتم حـملھا إلـى داخـل الـُمنشآت، وال یـمكن اعـتبارھـا 

جھة إیداع أو حراسة لألغراض المتروكة داخل الدوالیب أو خزانات األمان.  
A.S.I.S .5. لیسـت مـسؤولـة عـن تـلف أو كسـر أو سـرقـة األغـراض الـتي یـتم إحـضارھـا داخـل 

المنشآت. 

مادة 5 
العنایة في استخدام المنشأة 

1. یجب استخدام األدوات والمواد التي تمثل الخدمة المقدمة بكل احترام، والحفاظ علیھا    
          بأعلى درجات الترتیب، والتعاون على أفضل استخدام لجمیع مستخدمي الخدمة.     

2. تقع مسؤولیة األضرار المؤكدة في األدوات والمواد على عاتق المسؤولین. 

مادة 6 
قواعد سلوكیة عامة 

1. داخل المنشأة بأكملھا - المنطقة المغطاة والمنطقة المكشوفة - یحظر اآلتي: 
.a التدخین في جمیع األماكن والمناطق الخارجیة الخاصة بھا بما فیھا عشب الشواطئ؛
.b لعب الكرة في الماء، أو على سطح الحوض، أو في مناطق الشاطئ؛
.c الجري والمطاردة؛
.d اصطحاب الكالب والحیوانات األخرى؛
.e إحـضار كـامـیرات الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي او السـینمائـي دون الـحصول عـلى إذن مسـبق مـن ِقـَبل

 ;.A.S.I.S إدارة
.f اســتخدام أجھــزة الــرادیــو واألجھــزة الــصوتــیة واألجھــزة الــمشابــھة بــشكل یســبب إزعــاًجــا

للحاضرین؛  
.g إلـقاء أیـة أشـیاء فـي حـوض السـباحـة - أغـراض أو سـوائـل -؛ یـلزم اسـتعمال سـالل الـمھمالت

بنظام فصل النفایات من أي نوع.   
2. یحظر القیام بأیة تصرفات تنطوي على خطورة أو ضرر أو إزعاج لنفس الشخص أو  

           للغیر. 
3. یـجب عـلى الـمرتـادیـن والمسـتحمین االلـتزام بـقواعـد السـلوك الـمنصوص عـلیھا فـي االتـفاقـیة 
16.1.2003 بـین وزارة الـصحة والـمحافـظات واألقـالـیم المسـتقلة فـي إقـلیمي تـرنـتو وبـولـزانـو حـول 
الـجوانـب الـمتعلقة بـالـصحة والـنظافـة فـي بـناء وصـیانـة ومـراقـبة أحـواض السـباحـة، وكـذلـك الـقواعـد 
السـلوكـیة الـمنصوص عـلیھا مـن ِقـَبل A.S.I.S فـیما یـتعلق بـمناطـق السـیر بـدون نـعلین أو بـھما. إذا كـان 
مـرتـاد الـمنشأة یـنتعل حـذاًء مـناسـًبا فـي الـمنطقة الـمخصصة للسـیر بـدون نـعال فـإن عـلیھ ارتـداء غـطاء 

أحذیة مناسب. 

مادة 7 
قواعد سلوكیة خاصة بمناطق تغییر المالبس والحمامات 
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