„Crown Pools“ ir „Fore Street“ naudojimosi tvarka
Priežiūra ir amžius



Jaunesnius negu 8 metų amžiaus vaikus turi visada lydėti atsakingas vyresnis negu 16 metų
amžiaus suaugęs asmuo bet kur pastate bei vandenyje.
Vienas suaugęs asmuo vienu metu vandenyje gali prižiūrėti tik du jaunesnius negu 8 metų
amžiaus vaikus.

Drabužiai ir maudymosi reikmenys
Visi laisvalaikio centro patalpose besilankantys asmenys privalo būti tinkamai apsirengę.
Naudodamiesi baseinu, visi turi dėvėti maudymuisi tinkamus drabužius. Tinkami maudymuisi
drabužiai – tai glaudės, plaukimo šortai (gali būti ir kelius siekiantys šortai, pvz., banglentininkų
šortai), maudymosi kostiumai, maudymosi suknelės, bikiniai, tankiniai, burkiniai, hijudai (ar kita
panaši maudymosi apranga). Leidus baseino prižiūrėtojui ir esant tam tikroms aplinkybėms, ant
maudymosi rūbų gali būti vilkimi ir paprasti aptempti marškinėliai.
Nė viename mūsų baseine negalima dėvėti drabužių, kuriuos dėvėjote lauke.

Fotografavimas
Persirengimo kambariuose bet koks fotografavimas ar filmavimas draudžiamas. Fotografuoti ir
filmuoti taip pat draudžiama iš balkonų. Nė viename iš mūsų baseinų negalima fotografuoti po
vandeniu.
Dėl bet kokio fotografavimo prie baseino reikia iš anksto susitarti su baseino prižiūrėtoju.

Darbuotojų nurodymai
Visi „Crown Pools“ ir „Fore Street“ baseinais besinaudojantys bendruomenės nariai turi nuolatos
vykdyti darbuotojų duodamus nurodymus. Šie nurodymai skirti tam, kad būtų užtikrintas Jūsų ir šalia
Jūsų esančių asmenų saugumas. Šių nurodomų nevykdant, Jums gali būt liepta išeiti iš patalpų.

Neleistinas elgesys – žodinis ir fizinis
Ipswich municipalinio rajono tarybos įsitikinimu, kiekvienas bendruomenės narys turi teisę, kad su
juo būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai, ir kad priekabiavimas prie jos darbuotojų, tarybos narių, klientų
ar bet kokių kitų bendruomenės narių ar neleistinas elgesys su jais, yra visiškai nepriimtinas ir nebus
toleruojamas. Gali būti iškviesta policija ir imtasi teisinių veiksmų.

Pašalinimas iš patalpų / draudimas patekti į patalpas
Tuo atveju, jei naudotojas nesilaiko Naudojimo politikoje nurodytų nuostatų ir sąlygų ar Tarybos
elgesio kodekso, kuris taikomas naudojimuisi baseinu, reikalavimų, taryba pasilieka teisę bet kada:

(a) liepti naudotojui išeiti iš baseino ir (arba) laisvalaikio centro patalpų; ir (arba) (b) uždrausti
naudotojui naudotis baseino ir (arba) laisvalaikio centro patalpomis tiek, kiek savo nuožiūra nuspręs
taryba.

Atsakomybės apribojimas
Taryba (išskyrus tiek, kiek draudžia įstatymai) neprisiima jokios atsakomybės dėl jokios žalos ar
nuostolių, kuriuos patyrė bet koks naudotojas ar kuri buvo sukelta jo (-os) nuosavybei, naudojantis
tarybos plaukimo baseinų ar laisvalaikio centro patalpomis.

