
نیزامی ماڵ و مەلەکردن
پێویستە رانماییەکانی فرمانبەران یەکسەر  جێبەجێ بکرێن. پیاوان و ژنان بە ڕەهایی 
وەک یەک مافیان هەیە. هەرکەسێک بێرێزی بەرامبەر خانمانی فرمانبەر بکات یان 

رانماییەکانییان فەرامۆش بکات، )مەلەکردنی( لێ قەدەغە دەکرێت.

ئەوکەسەی سەرپێچی لەم رانماییانە بکات، دەبێت یەکسەر مەلەوانگە جێبهێلێت.  ئەگەر ئەم رانماییانە جێبەجێ نەکرێت 
سەرپێچکار  کەسی  بۆ  ژوورەوە  هاتنە  قەدەغەکردنی  فەرمانی  فرمانبەران،   لە  گوێگرتن  دوای  دەکرێت،  پۆلیس  بانگی 
دەدرێت. ئەگەر فەرمانی قەدەغەکردن فەرامۆشبکرێت،  ئەوا شکایەت لە کەسی سەرپێچکار دەکرێت بە تاوانی )شکاندنی 
ئاسایشی ماڵ(، دوای ساغکردنەوە لەالیەن سەرپەرشتیکاران، پۆلیس و بەڕیوەبەرایەتی مەلەوانگەی لێ ئاگادار دەکرێتەوە.

kuRD

مندااڵنی ژێرەوەی تەمەنی هەشت سااڵن تەنها بە یاوەری 
گەورەیەک دەتوانن بێن بۆ مەلەکردن .

مەلەکردن  جلی  بە  تەنها  مەلەوانگە  بۆ  ژوورەوە  هاتنە 
رێگەی پێ دەدرێت.

لە بەکارهێنانی مەلەوانگە  خۆشۆردن )دوشکردن( بەر 
ئەرکێکی پێویستە.

بە  پێاڵوی سەرجادە قەدەغەیە بچیتە ناو مەلەوانگە. بە 
پێی پەتی دەتوانی.

ئەوانەی مەلەوان نین، دەبێت ئامرازەکانی کۆمەکی مەلەکردن 
بەکاربهینن هەروەها پێویستە لەژێر چاودێریدا بن.

ل��ێ��واری ح��ەوزەک��ان پ���ازدان ق��ەدەغ��ەی��ە. پەیژەو  ل��ە 
قادرمەکان بەکاربهێنن.

رەمپەکانی پازدان تەنها بە رەزامەندی سەرپەرشتیکارانی 
کۆمەکی  دەدرێت.کەرەسەکانی  پێ  رێگەی  مەلەوانگە 

مەلەوانی و یاریکردن لەوێ قەدەغەن.

تاک  تەنها  بەکاربهێنن.  رانماییەکان  پێی  بە  خلیسگەکان 
تاک و لە کاتی هەڵبوونی گلۆپی „کەسک“.

بتلی شووشەو پۆرتسێالن )فەخفووری( لەبەر مەترسی 
برینداربوون رێگەیان پێ نادرێت.

جگەرەکێشان  مەلەوانگە  شوێنەکانی  ت���ەواوی   لە 
قەدەغەیە. جگە لە حەوزەکانی دەرەوە.

لە  مەلەوانگە،  شوێنەکانی  ت��ەواوی  لە  ڕووک��ردن  تف 
ناوەوەو لە دەزگاکانی دەرەوە قەدەغەیە.

ئالەتی مۆسیقاو هەموو ئامرازە دەنگییەکانی تر قەدەغەیە.

وێنەگرتن و ڤیدیۆگرتن قەدەغەیە.
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Den Anweisungen der Angestellten ist sofort Folge zu leisten. Frauen und Männer sind absolut gleichberechtigt. Wer weibliche Angestellte  

respektlos behandelt oder ihre Anweisungen missachtet, erhält Badeverbot.

Kinder unter acht Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Zutritt zum Bad nur mit Badebekleidung.

Das Duschen ist vor der Schwimmbadnutzung Pflicht.

Nichtschwimmer müssen Schwimmhilfen benutzen und  

beaufsichtigt werden.

Nicht vom Beckenrand springen! Leitern oder Treppen benutzen.

Sprunganlagen nur nach Freigabe durch das Personal benutzen. 

Schwimmhilfen und Spielgeräte sind dort verboten.

Rutsche gemäß Anleitung nutzen. Nur einzeln und  

bei »Grün« rutschen!

Glasflaschen und Porzellan sind nicht erlaubt (Verletzungsgefahr).

Im gesamten Bad herrscht Rauchverbot. Ausnahme: Außenpool

Musikinstrumente und Tonwiedergabegeräte sind nicht erlaubt.

Es dürfen keine Fotos und Videos gemacht werden.

Das Spucken ist im gesamten Bad und auf  

dem Außengelände untersagt.

Die Barfußgänge, Duschräume und Schwimmhallen nicht mit 

Straßenschuhen betreten.

Bei Nichteinhaltung muss das Bad sofort verlassen werden. Wird diese Anweisung nicht befolgt, wird die Polizei gerufen, die Personalien werden 

aufgenommen und ein Haus- und Badeverbot verhängt. Bei Nichteinhalten des Verbotes erfolgt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Polizei und 

Amt werden nach Feststellung der Personalien informiert.


