ATENÇÃO – Piscina sem Vigilância
Regras de utilização











Horário de abertura das 09h00 às 19h00
É obrigatório tomar duche antes de entrar na piscina
O acesso à piscina é sempre feito pelas escadas
Ter em atenção as marcas de profundidade colocadas no rebordo da piscina
O uso da piscina implica a utilização de fato de banho apropriado
Os menores, devem estar acompanhadas por um adulto que assegure o
cumprimento dos deveres de vigilância
O utente deve utilizar de forma prudente o espaço da piscina e do jardim, sendo
responsável pelos danos causados a si e/ou a terceiro
O utente deve colocar o lixo nos recipientes existentes para o efeito
O utente deve sair do recinto da piscina devidamente seco, calçado e com o tronco
coberto
Capacidade máxima dentro da piscina propriamente dita são 75 pessoas

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO:
 Entrar na piscina, pessoas que não saibam nadar ou que tenham problemas de
saúde
 utilização da piscina fora do seu horário de funcionamento
 mergulhar, correr e jogar à bola (dentro e fora da piscina)
 comer e/ou beber dentro da piscina propriamente dita
 praticar quaisquer atividades ruidosas ou que, de qualquer outra forma perturbem
os demais utentes
 uso de artigos de vidro e/ou cortantes na área circundante da piscina
 uso de objetos flutuantes, à excepção de braçadeiras
 Fazer “topless” ou estar nú
 Circular na área da piscina com bicicleta, patins, skates, triciclos, etc
O Hotel não se responsabilizará por quaisquer danos patrimoniais e/ou não
patrimoniais, qualquer que seja a situação
Estas regras pretendem garantir a sua segurança e conforto
Obrigado pela boa colaboração
A Direção/Administração

Respeite as regras de utilização da piscina;
Não hesite em pedir socorro quando estiver em
dificuldades;
Proibido a entrada de objectos de vidro ou cortantes
na área da piscina;
Proibido saltos para a água, faça-o somente em locais
apropriados para tal;

Proibido correr na piscina;

Dê especial atenção às crianças;

Nunca tome banho e/ou nade sob o efeito (ou
ressaca) de drogas ou álcool;
Evite o uso de insufláveis, pois transmitem falta de
segurança;

Understand and respect the pool rules;
When in trouble do not hesitate to ask for help;
Prohibited the entry of glass or sharp objects in pool
area;
No diving;

No running;
Keep children under supervision in the aquatic
environment;
Never take a bath or swim under the effect (or
hangover) of drugs or alcohol;
Avoid using inflatable buoys, since they transmit false
security;

WARNING – Pool withought surveillance
Rules & regulations











Openning hours are from 09:00 am to 19:00 pm
Showering is required, before entering the pool
Entry into the pool is always done via the steps
The user should be aware of the depth markings placed on the edge of the pool
Appropriate bathing suite is required
Minors must be accompanied by an adult to ensure compliance with the rules &
regulations
The pool area should be used prudently. Clients are responsible for damages
caused to themselves, others and property
Litter should be disposed of appropriately in the bins provided
The user must exit the pool area properly dry, with footwear and dressed
Maximum capacity, 75 persons inside the pool itself

IT IS COMPLETELY FORBIDEN:









To use of the pool outside your opening hours
To dive, run or play ball games
Eat and / or drink inside the pool itself
Practice any noisy activities that disturb others
To Use of glassware or other cutting devices in the pool area
To use of floating objects other than appropriate swimming aids
To go "topless" or being naked
To use bicycles, skates, skateboards, tricycles and so on

The Hotel is not responsible for any property damage and / or personal injuries,
whatever the situation
These rules & regulations aim to ensure your safety and comfort
Thank you in advance
The Manager / Administration

