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2016 اب/ اغسطس 10 غایة من المفعول ساریة العامة الشروط  
 

عامة معلومات. 1  
  بین ساریة واإلتفاقیة, ھارنوساند مسبح في اإلشتراك عضویة على الحصول اتفاقیة على تطبق ھذه العامة الشروط 1.1

 ھذه العامة الشروط إلى باإلضافة, العضویة اتفاقیة في شركة شكل على والمذكور ھارنوساند ومسبح المشتركین اإلعضاء
.والعروض الخدمات لبعض خاصة شروط یطبق أن یمكن  

 
ھارنوساند مسبح في اإلشتراك عضویة. 2  

التالیة لإلشخاص یسمح ھارنوساند مسبح في اإلشتراك1.2  
عاماً  16 بلغوا الذین*   
 على یجب و,الوكیل أو الوصي, األمر ولي قبل من وموقعاً  كتابیاً  بشكل یُقدم اإلشتراك طلب حیث عاماً  14 بلغوا الذین*

 ان من للتأكد شخصي ُمدرب مع أجباري أولي اجتماع خالل من اإلشتراك عضویة تبدأ. التدریب عند التواجد األمر ولي
.وصحیح أمن بشكل التدریب طریقة تعلموا قد واألھل الشاب  

.السابقة العضویة من ھارنوساند لمسبح دین لدیھ یوجد ال الذي شخصال*   
 إلى یعود ھذا وتقیم, واإلصابة الضرر من واضح خطر أي دون بالتدریب لھ تسمح والتي العامة الصحة یملك الذي* 

.المسبح موظفي  
 والمتفق البدء تاریخ من مفعولال ساریة تكون العضویة. ھارنوساند مسبح في شخصي بشكل العضویة على التقدیم یتم 2.2
. علیھا المتفق األنشطة ینظم اإلشتراك عقد. المشترك بھا التزم التى الفترة نھایة إلى علیھ  

.....شخصیة اإلشتراك عضویة  
.النھائي بالموعد إنذار سابق دون اإلشتراك عضویة تنتھي 2.3  
 في اإلستمرار المشترك یُلزم اإلشتراك ترقیة عند. أعلى مستوى إلى اإلشتراك ترقیة وقت أي وفي للمشترك یمكن 2.4
.ھارنوساند لمسبح الساریة األسعار قائمة وحسب) اوتوجیرو( األتوماتیكي الدفع طریق عن الجدیدة الشھریة الرسوم دفع  

 
العضویة میزات. 3  

 من وغیرھا لتدریبا فرص ومن المتاحة المسبح عروض من اإلستفادة إمكانیة المشترك تعطي اإلشتراك عضویة 3.1
.ھارنوساند لمسبح اإللكترونیة الصفحة في توجد العروض من واإلستفادة العضویة میزات حول معلومات. الخدمات  

(www.harnosand.se/simhallen). 
 عدد أن حیث جماعي بشكل تجري والتي المختارة التدریبیة األنشطة في أماكن ضمان الیستطیع ھارنوساند مسبح 3.2

.محدود والمشاركین العروض  
.محدودة الدوام وأوقات األنشطة تكون األسبوعیة العطل وبعض الصیفیة العطلة خالل, الضعیفة المواسم في 3.3  

المشترك مسؤولیة. 4  
بــ یلتزم المشترك 4.1  

.المراقبة تتم. النشاط أو بالتدریب البدء قبل اإلستعالمات عند العضویة بطاقة إظھار*   
.ھارنوساند بمسبح والخاصة الساریة والنظام السالمة قواعد وتنفیذ معرفة*   

http://www.harnosand.se/simhallen
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.التدریب معدات مع والتعامل التدریب بأسالیب المتعلقة الموظفین قبل من المعاطة التعلیمات اتباع*   
.المسبح صاالت في ونالموجد األخرین األشخاص ازعاج أو الئق غیر بشكل التصرف عدم*   
.المبلولة األماكن في المحمول الكمبیوتر و المتصفح, المحمول الھاتف استخدام عدم*   
.الریاضیة األلعاب صالة في) فیدیو أو صورة( التصویر عدم*   
.بھا الحق تعطیك والتي المشترك بطاقة بھا تسمح التي التدریب أماكن في فقط التواجد*   

 
اإلشتراك بطاقة. 5  
.شخصیة اإلشتراك بطاقة 5.1    

: یلي بما اإلشتراك بطاقة بخصوص نفسھ یلزم المشترك  
.أخر شخص إلى تخویلھا أو البطاقة إعارة عدم*   
.بفقدانھا اإلشتباه حتى او البطاقة فقدان عن اإلستعالمات إبالغ*   

 الجدیدة البطاقة إلصدار تجدید رسم  أخذ تمی. جدیدة بطاقة بإصدار المسبح إدارة تقوم أوتلفھا البطاقة فقدان حال في 5.2
.الساریة األسعار قائمة حسب  

 
المنسیة األشیاء. 6  

 الخزانة فتح المسبح لموظفي یحق, الرسمي الدوام نھایة بعد الخزانة في الخاصة أشیاءه المشترك ترك حال في 6.1
 یتم قیمة ذات األشیاء كانت إذا أما. رمیھا للمسبح یحق یوم 14 لمدة ھذه باألشیاء المطالبة یتم لم إذا. األشیاء على والتحفظ
.شرطة قسم أقرب إلى المفقودات قسم إلى إرسالھا  

 
ھارنوساند مسبح مسؤولیة. 7  

.المشتركین على بالخطر یأتي ذلك انھ رأوا إذا التدریب من التحذیر المسبح لموظفي یحق 7.1  
 تقع أشیاء على یعتمد األمر كان أذا وخصوصاً  التدریب من نعما او تقصیر أي عن مسؤول غیر ھارنوساند مسبح 7.2

, السباحة حوض في كبیرة اضرار, حریق:  المثال سبیل على, تجنبھا أو بھا التنبؤ الیمكن والتي المسبح سیطرة خارج
.الحكومیة القرارات أو الطبیعیة الكوارث, المسبح إغالق, اإلضراب  

, السباحة حمام إلى معھم األشخاص یحضرھا التي باألشیاء أضرار أو خسائر يأ عن مسؤول غیر ھارنوساند مسبح 7.3
.تعویضات أي یُدفع ال  

 
العامة بالشروط تغیر. 8  

.العامة الشروط في تغیر أو تعدیل ھارنوساند لمسبح یحق  
 

أخرى قواعد. 9  
 االلكتروني البرید, العنوان, اإلسم تغیر مثل, الشخصیة البیانات بتغیر المسبح تبلیغ المشتركین اإلعضاء على یجب 9.1

).اوتوجیرو( األتوماتیكي الدفع حال في المصرفیة المعلومات وأیضاً , الھاتف ورقم  
.الدخول رسم دفع علیھ یجب السباحة حوض إلى  أعوام 9 عمر تحت األطفال مرافق 9.2  
 المرافق والشخص, األمر ولي اصحاب علیھم السباحة یستطیعون ال والذین عاماً  18 عمر تحت والشباب األطفال 9.3
.متر 200 لمسافة السباحة على وقادر عاماً  18 فوق یكون أن یجب  
.المرافقین األطفال سالمة مسؤولیة یتحمل من ھو األمر ولي 9.4  
.السباحة لباس ارتداء السباحة حوض ضیوف جمیع على یجب 9.5  
.لألسرة یوم فھو, األحد یوم عدا األیام كل عاماً  18 ھو اإلسترخاء قسم في للتواجد السن حدود 9.6  
 تسري السباحة حوض على الساریة والقواعد األنظمة نفس, اإلسترخاء قسم إلى الدخول للجمیع یسمح األسرة یوم في 9.7
.9.3 و 9.2 رقم انظر اإلسترخاء قسم على  

 الدوام اوقات خارج بالتدریب الفرصة تاحةإل المسبح ادارة مع اتفاق على توقیع یمكنھم الریاضیة التدریب صالة رواد* 
.العادیة  

.التدریب صاالت إلى الحقائب بإصطحاب یسمح ال*   
. ھارنوساند مسبح داخل المخدرات وتعاطي التدخین ممنوع*   

 


