Witamy
Upewnij się, iż ty i twoja rodzina wie jak bezpieczne i z
przyjemnością korzystać z pływalni. Zanim wejdziesz,
przeczytaj zasady korzystania z basenu!
Aby uzyskać więcej informacji, lub jeśli masz jakiekolwiek
pytania, proszę porozmawiaj z jednym z pracowników
naszej placówki.
We’re All in This Together

Każda 3 osobowa grupa dzieci w
wieku poniżej 8 lat może przebywać
w basenie lub na terenie basenu
wyłącznie pod opieką jednego rodzica
bądź opiekuna w wieku nie młodszym
niż 15 lat. Dzieci bez opieki nie mogą
przebywać na terenie basenu.
Dzieci poniżej 8 lat zawsze muszą
być w zasięgu ramion rodziców lub
opiekunów.
Zapoznaj się, gdzie się znajdują
głębokie obszary basenu. Jeśli nie
potrafisz pływać, pozostań na płytkiej
wodzie.
Nałóż kamizelkę ratunkową, jeśli nie
potrafisz dobrze pływać. Kamizelki
ratunkowe są dostępne za darmo na
wszystkich basenach należących do
Miasta Edmonton.
Osoby pod wpływem środków
odurzających (nietrzeźwe, pod
wpływem narkotyków) nie mają
wstępu na teren budynku. Spożywanie
alkoholu i/lub zażywanie narkotyków
jest zabronione.
Dla własnego bezpieczeństwa,
pozostań w łaźni parowej, saunie
lub jacuzzi nie dużej niż 10 minut
jednorazowo. Jeśli masz problemy
zdrowotne albo jesteś w ciąży,
skonsultuj się z lekarzem przed
skorzystaniem z basenu, łaźni parowej,
sauny lub jacuzzi.

Jeśli masz problemy zdrowotne
(choroby serca, padaczka,
itp.), przed wejściem do wody
poinformuj o tym ratownika.
Jeśli zauważysz osobę
potrzebującą pomocy, poinformuj
niezwłocznie ratownika lub
członka personelu.
Nie korzystaj z basenu, jeśli
jesteś chory na choroby zakaźne
lub miałeś/masz biegunkę w ciągu
ostatnich 2 tygodni.
Dzieci w wieku 6 lat i starsze
muszą korzystać z przebieralni
przeznaczonej dla ich płci (męska
lub żeńska).
Cenne przedmioty, takie jak
portfel czy klucze, można
pozostawić za darmo w
małych zamykanych szafkach
znajdujących się przy wejściu.
Robienie zdjęć w przebieralniach
i toaletach jest niezgodne z
prawem.
Obraźliwe, niebezpieczne
zachowanie lub zachowanie
przestępcze nie będzie
tolerowane. Wszystkie osoby
naruszające przepisy regulaminu
będą proszone o opuszczenie
terenu obiektu.
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