
 בס"ד

 בבריכת ֹדלב תקנון ונהלים למשתמשים

 .על ידי רב הישוב דולבונהליה מאושרים כבריכה נפרדת הבריכה פועלת   .1

 !אסורה באופן מוחלטהרחצה בבריכה ללא נוכחות מציל/ה ו/או אחרי שעות הפעילות המפורסמות  .2

 וצוות עובדי הבריכה. להישמע להוראות המציל חובה .3

במידה ומתרחץ, אינו נענה להוראות המציל, רשאי מנהל הבריכה ו/או מציל/ה לצוות על המתרחץ לצאת משטח  .4

 הבריכה לאלתר.

מנהל הבריכה/מציל רשאי לאסור את הרחצה בבריכת השחייה או להגביל את כמות  המתרחצים לפרק זמן  .5

 ונשקפת סכנה לשלומם של המתרחצים  ולפי שיקול דעתו המקצועית.שיורה, וזאת במידה 

 אין לשבת באזור סוכת המציל/ה. .6

 כמפורט בשילוט. יש לכבד כללי התנהגות בבריכה  .7

 ומעלה. 13מחוייב בליווי מבוגר בן  10ילד עד גיל  .8

 בשעות שחיית נשים, אפשר להכניס בנים עד בוגרי כיתה א'  .9

 להכניס בנות בוגרות גן חובה.ובשעות שחיית גברים, אפשר 

 שעת הפעילות. סיום לפנידקות  15יש להקפיד על יציאה מהמים והתארגנות של  -שעת סיום .10

 .בכובע יםחובה לאסוף שיער ארוך  .11

 .לנשיםהכניסה למים בבגדים תתאפשר רק עם מכנסיים קצרים וחולצות  .12

 השימוש באמצעי ציפה בליווי מבוגר במים הרדודים בלבד. .13

 .ובאחריותם בלבד( 16בליווי הורים ו/או מבוגרים )מעל גיל  בבריכת הפעוטותהרחצה  .14

 חד פעמי בלבד.    למים עודייבגד ים ימותרת רק עם לבריכה הכניסה של פעוטות  .15

 בשטח הבריכה. אסור לרוץ .16

 כראוי לפני הכניסה לבריכה. חובה לשטוף את הגוף .17

 או פצעים פתוחים כלשהם. עם מחלות עורלהיכנס למים  אסור .18

 קיון.יבשטח הבריכה ועד הכניסה למים לשמירת ההגיינה והנ בנעלי גומימומלץ להתהלך  .19

 יש לשמור על הניקיון. .02

 )בקבוקים וצנצנות( למתחם הבריכה. חל איסור מוחלט להכניס דברי זכוכית  .21

 שטח עישון ".”בשטחים המסומנים אלא אסור להדליק אש )מנגל( במתחם הבריכה, וכן אין לעשן בשטח הבריכה  .22

 אין להכניס דברי אוכל ושתיה לשטח הבריכה המרוצפת. .23

 הבריכה המרוצפת. לשטח כסאות אין להכניס .24

 לפחות למשך כל השהות בבריכה. 16כניסת אורחים בליווי בעלי מנוי בלבד מגיל  .25

 אלא עם אוזניות בלבד. אסור להפעיל מערכות מוסיקה פרטיות .26

 למתחם הבריכה, כולל המדשאות, להוציא כלבי נחיה של עיוורים. י חייםלאסור להכניס בע .27

אלו ו/או פגע בסדר הטוב של הבריכה ו/או בשלום בשלומם ורווחתם של  הפר אחת מהנחיותבמידה ומתרחץ  .28

המתרחצים, הנהלת הבריכה שומרת לעצמה הזכות להרחיקו משטח הבריכה לאלתר וכן להקפיא ו/או לבטל מנוי 

 משפחתי.יחיד או 

הנהלת הבריכה שומרת לעצמה הזכות לעדכן באופן ייזום את שעות הפעילות והיקפי  -עדכונים ושינויים .29

הפעילות בהתאם לצרכי השעה. דבר העדכונים יפורסם באמצעי התקשורת הקיימים )באתר, שילוט מחוץ 

 לבריכה, ובקבוצת העדכונים בוואטצאפ(.

שיגרם למשתמש כתוצאה מגניבה, אבידה, שריפה, חבלה, שימוש  על כל נזק אין הנהלת הבריכה אחראית .30

 כולל החניה הסמוכה. –במתקנים או נזק כלשהו אחר בכל מתחם הבריכה 

, אירועים פרטיים וכו׳ ללא תיאום מראש )ותשלום במידת אין לבצע בשטח הבריכה שימוש למטרות מסחריות .31

 הצורך( עם הנהלת הבריכה.


