Siguria juaj në pishinë
Jemi të lumtur që frekuentoni pishinën tonë. Pishina është vend për sport, lojëra, dëfrim dhe çlodhje, por
parasheh kujdes dhe përqendrim me qëllim që të mënjanohet rreziku dhe qëndrimi në pishinë të paraqesë
kënaqësi për të gjithë frekuentuesit e pishinës. Shenjat në vijim do ju ndihmojnë për ketë.
1.

Personeli i pishinës është partneri juaj për komunikim dhe do të ju ndihmojë me kënaqësi.
Por personeli ka edhe rregullat e shtëpisë; të gjithë udhëzimet e bashkëpunëtorëve duhet
patjetër të zbatohen.

2. Pishina duhet të përdoret vetëm nga persona që janë notues të mirë. Thellësia e ujit
është e rrezikshme për ata që nuk dinë not. Mos mbivlerësoni në asnjë mënyrë fuqitë
dhe aftësitë tuaja.
3. Të keni kujdes në zonën (e kufizuar me litarë) apo hapësirën e notuesve dhe për ata që
nuk dinë not. Ju lutemi t’i drejtoheni personelit nëse nuk jeni të sigurt se cila është
hapësira e duhur për ju.
4. Për kërcim në ujë përdorni vetëm Startblokun dhe pajisjet për kërcim. Kërcimi nga pjesa
anësore e pishinës është i ndaluar.
5. Fëmijët janë të rrezikuar nga ujë; ata duhet të shoqërohen nga prindërit apo përcjellësit
adekuat. Fëmijët janë të rrezikuar edhe nga uji i cekët, e për këtë arsye ata duhet
gjithmonë të jenë nën vëzhgim. Ju lutemi të keni kujdes sepse asnjë pajisje për shpëtim
nuk mund të garantojë kujdes absolut.
6. Dyshemeja në pishinë është e lagët dhe e lëmuar; kështu që ecni ngadalë. Vrapimi në
pishinë është i ndaluar.

7. Ju lutemi të respektoni të pranishmit tjerë në pishinë, posaçërisht njerëzit në moshë dhe fëmijët.

Duhet të respektohet dinjiteti dhe privatësia e të gjithë notuesve (meshkuj apo femra); çdo femër
dhe çdo mashkull duhet të respektohet. Ndalohet ngacmimi seksual, si për shembull, me gjeste të
shthurura, shprehje, afërsi fizike dhe prekje të padëshiruara.

8. Përdorni pajisjet për kërcim vetëm kur lejohen nga personeli. Duhet të kërcehet vetëm atëherë kur
hapësira e ujit është e lirë. Ndalohet noti në hapësirën poshtë dërrasës për kërcim.
9. Përdorimi i pishinës lejohet vetëm për ata që posedojnë veshje për not (jo veshje të
përditshme). Në hapësirën rreth pishinës nuk lejohet të ecet me këpucë.

10. Ju lutemi të pastroni trupin tuaj duke bërë dush përpara se ta përdorni pishinën për not.
11. Për çdo frekuentues të pishinës është e obliguar rregullorja e shtëpisë dhe rregullorja e larjes në
pishinë e vendosur në tabelë

