Politica de admitere la Crown Pools și Fore Street
Supraveghere și Vârstă



Este necesar ca un adult responsabil, cu vârsta peste 16 ani, să însoțească în permanență
copiii cu vârsta sub 8 ani în toate zonele din clădire și în apă.
Unui adult i se permite să supravegheze numai doi copii cu vârsta sub 8 ani, în același timp,
în apă.

Îmbrăcăminte și costume de baie
Toți vizitatorii centrului de agrement trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată. Atunci când folosesc
bazinul de înot, clienții vor purta costume de baie adecvate. Costumele de baie adecvate includ
următoarele: boxeri de baie, pantaloni scurți de baie (inclusiv pantaloni până la genunchi, de
exemplu, pantaloni pentru placă), costume de înot, costum de baie cu fustă, bikini, tankini, burkini,
costume de baie pentru femei musulmane tip Hijood (sau alte costume de baie similare). În anumite
împrejurări, pe lângă costumele de baie, pot fi purtate și tricouri simple, mulate, la latitudinea
Supraveghetorului Bazinului de înot.
În bazinele noastre de înot nu este permisă îmbrăcămintea care a fost purtată în afara bazinelor.

Fotografiere
Nu este permisă fotografierea sau filmarea în vestiare. De asemenea, nu sunt permise fotografierea
și filmarea de pe balcoane. Nu este permisă fotografierea subacvatică în niciunul dintre bazinele
noastre de înot.
Orice fotografie de lângă bazinul de înot trebuie să fie convenită cu Supraveghetorul Bazinului de
înot înainte de a fi făcută.

Instrucțiuni pentru personal
Publicul care utilizează facilitățile din cadrul Crown Pools și Fore Street trebuie să urmeze în
permanență instrucțiunile personalului. Aceste instrucțiuni au ca scop asigurarea siguranței dvs. și a
utilizatorilor din jurul dvs. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate atrage la îndepărtarea dvs. din
interiorul acestor facilități.

Abuz verbal și fizic
Ipswich Borough Council (Consiliul Districtului Ipswich) consideră că toată lumea din comunitate are
dreptul de a fi tratată cu demnitate și respect și că hărțuirea sau abuzul personalului său, consilierilor
sau a oricăruia dintre clienții săi sau a altor membri ai publicului este complet inacceptabilă și nu va
fi tolerată. Poliția poate fi contactată și pot fi inițiate acțiuni în justiție.

Îndepărtarea din incintă/interdicție
În cazul în care un utilizator nu respectă termenii și condițiile stabilite în Politica de Admitere de mai
sus sau în Codul de conduită al Consiliului referitor la bazinele de înot, Consiliul își rezervă dreptul în
orice moment: (a) de a îndepărta un utilizator din bazinul de înot și/sau din centrul de agrement;
și/sau (b) de a interzice unui utilizator folosirea în viitor a bazinului de înot și/sau a incintei centrului
de agrement pentru o perioadă considerată adecvată, la discreția absolută a Consiliului.

Limitarea răspunderii
Consiliul (cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis de lege) nu își asumă nicio
responsabilitate pentru pierderile sau daunele suferite de orice utilizator sau bunurile acestuia, care
rezultă din utilizarea bazinului de înot sau a incintei centrului de agrement al Consiliului.

