سياسة القبول في حمامات سباحة "كراون" وفور ستريت"
اﻹشراف والعمر



يلزم مرافقة شخص بالغ مسؤول يزيد عمره عن  16عا ًما ونصف اﻷطفال الذين تقل أعمارهم عن  8سنوات ونصف في
جميع أنحاء المبنى وأثناء تواجدهم في الماء طوال الوقت.
يُسمح لشخص بالغ واحد فقط باﻹشراف على شخصين دون سن الثامنة في أي وقت في الماء.

المﻼبس ومﻼبس السباحة
من المتوقع أن يحرص جميع العمﻼء الذين يزورون مباني المركز الترفيهي على ارتداء المﻼبس المناسبة .يجب على جميع العمﻼء
ارتداء مﻼبس السباحة المناسبة عند نزول حمام السباحة .تشمل مﻼبس السباحة المناسبة ما يلي :سراويل السباحة الرجالية ،سروال
السباحة القصير )بما في ذلك السراويل بطول الركبة مثل سراويل ركوب اﻷلواح القصيرة( ،مﻼبس السباحة ،أثواب السباحة،
البكيني ،التانكيني ،البوركيني ،الهجود )أو غيرهم من مﻼبس السباحة المماثلة( .كما يمكن أيضًا ارتداء القمصان العادية ذات المقاس
الضيق باﻹضافة إلى مﻼبس السباحة وفقًا لتقدير مشرف المسبح ،في حاﻻت معينة.
ﻻ يُسمح بارتداء المﻼبس التي يتم ارتداؤها في الخارج في أي من حمامات السباحة الخاصة بنا.

التصوير
ﻻ يُسمح بأخذ صور فوتوغرافية أو تصوير فيديو في أي مكان في غرف تغيير المﻼبس .كما ﻻ يُسمح أيضًا بأخذ صور فوتوغرافية
أو تصوير فيديو من الشرفات .ﻻ يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي تحت الماء في أي من حمامات السباحة الخاصة بنا.
يجب أن يوافق مشرف حمام السباحة على أي صور بجانب حمام السباحة قبل التقاطها.

تعليمات الموظفين
يُتوقع من جميع أفراد الجمهور الذين يستخدمون المرافق الموجودة في حمامات كراون للسباحة وفور ستريت التزامهم باتباع
تعليمات الموظفين طوال الوقت .تهدف هذه التعليمات إلى ضمان سﻼمتك وسﻼمة المستخدمين من حولك .قد يؤدي عدم اتباع هذه
التعليمات إلى خروجك من المرافق.

المضايقات اللفظية والجسدية
يؤمن مجلس  Ipswich Borough Councilبأن لكل فرد في المجتمع الحق في أن يُعا َمل بكرامة واحترام وأن المضايقة أو اﻹساءة
لموظفيه أو مستشاريه أو أي من عمﻼئه أو غيرهم من أفراد الجمهور أمر غير مقبول تما ًما ولن يتم التسامح معه .قد نضطر
لﻼتصال بالشرطة ومتابعة اﻹجراءات القانونية.

اﻹخراج من المبنى/الحظر
في حالة عدم امتثال المستخدم للبنود والشروط المنصوص عليها في سياسة القبول المذكورة أعﻼه أو في مدونة قواعد السلوك
للمجلس المتعلقة بحمامات السباحة ،يحتفظ المجلس بحقه في أي وقت ﻹجراء ما يلي) :أ( إخراج المستخدم من حمام السباحة و /أو
مبنى مركز الترفيه؛ و /أو )ب( حظر المستخدم من اﻻستخدام المستقبلي لحمام السباحة و /أو مباني مركز الترفيه للفترة التي تعتبر
مناسبة وفقًا لتقدير المجلس المطلق.

تحديد المسؤولية
ﻻ يتحمل المجلس )باستثناء ما يحظره القانون( أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يتكبده أي مستخدم أو يلحق بأي من ممتلكاته
ويكون نات ًجا عن استخدام حمام سباحة المجلس أو مباني مركز الترفيه.

