ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
SWIMMING POOL REGULATIONS - SUMMER 2016
1. Η Πισίνα λειτουργεί από 09:00 έως 19:00.
The Swimming Pool operates daily from 09:00 to 19:00.
2. Η χρήση της μεγάλης Πισίνας επιτρέπεται σε παιδιά 12 ετών και άνω και της παιδικής Πισίνας κάτω
των 12 ετών υπό την επίβλεψη των συνοδών τους. Aπαγορεύεται η χρήση της Πισίνας σε συνοδούς.
Children 12 years old and above are allowed to swim in the Swimming Pool while under 12 years old may
use the children’s Swimming Pool only under supervision. Use of the Swimming Pools is not permitted
to chaperones.
3. Είναι υποχρεωτικό το douche πριν από το κολύμπι.
A shower is strongly recommended before swimming.
4. Για την εξυπηρέτηση των λουόμενων λειτουργούν τα lockers.
Lοckers are available to our Members.
5. Δεν επιτρέπονται / Not permitted:
Η χρήση αντηλιακών πριν από το κολύμπι.
The use of sun blocks before swimming.
Η χρήση βατραχοπέδιλων. The use of ﬂippers.
Τα παιχνίδια, οι βουτιές και δραστηριότητες επικίνδυνες και γενικά ενοχλητικές.
Games, diving or any dangerous and disturbing activity.
Η μεταφορά φαγητού και η χρήση γυάλινων σκευών στις ξαπλώστρες.
To transfer food, drinks and glass utensils to the chaise-longues.
Η κράτηση ξαπλωστρών με πετσέτα.
Chaise-longues reservation with towels.
Η χρήση φορητών ραδιοφώνων/Mp3 με ηχεία.
Portable radios and Mp3 players with speakers.
Η είσοδος και η παραμονή με μαγιό στους εσωτερικούς χώρους του Ecali Club.
To enter the indoor areas wearing swimsuits only.
6. Η χρήση της παιδικής Πισίνας από παιδιά έως 3 ετών επιτρέπεται μόνο με την ειδική αδιάβροχη πάνα.
Children up to 3 years old are allowed to swim in the children’s Swimming Pool only if they wear the
special waterproof diaper.
7. Για τα θέματα υγιεινής των μωρών υπάρχει ενδεδειγμένος χώρος στις τουαλέτες γυναικών.
There is a designated area in the ladies’ toilettes for baby care.
8. Υπεύθυνος ασφάλειας και σωστής λειτουργίας είναι ο εκάστοτε ναυαγοσώστης.
The lifeguard on duty is in charge of the safety and proper operation of the swimming pool.
Ευχαριστούμε / Thank you
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