ועד מקומי

בריכת משמרות  -תקנון ונהלי בריכת השחיה
תקנון זה מהווה תקנון זמני ,ובא להסדיר את תנאי השימוש ורכישת המנויים בבריכה שבקיבוץ
משמרות )להלן "הבריכה"(.
 .1הגדרות:
שטח בריכה

–

השטח הכולל של הבריכה ,והמגודר ע"י הגדר ההיקפית.

איזור המים

–

שטח מי בריכת הפעוטות והבריכה הגדולה המגודר ע"י הגדר הכחולה.

משמרות

–

וועד מקומי משמרות.

הנהלת הבריכה –
מנויים

משמרות ו/או מי מטעמו לרבות צוות הנהלת הבריכה.

–

לקוחות הבריכה ואורחיהם ,בין אם רכשו מנוי או כרטיסיה

 .2תקופת המנוי/העסקה:
תחילת העונה – 01/06/2018

סיום העונה – 30/09/2018

 .3שעות הפעילות:
חודש יוני

חודשים יולי ואוגוסט

חודש ספטמבר
יום א' -סגור

ימים א' – ה' –  – 16:00יום א' – 19:00 – 16:00
19:00
ימים ב' – ה ' –  – 09:00ימים ב' – ה' – 19:00 – 16:00
ימים ו' ,וערבי חג – 19:00 12:00-
ימים ו' ,וערבי חג – 12:00-
18:00
ימי ו' ,שבתות וחגים – 18:00 – 09:00
שבת וחגים – 19:00 10:00-18:00
שבת וחגים – 10:00-18:00
שחיית בוקר ימי ב' ו ד'
שחיית בוקר ימי ב' ו ד'
שחיית בוקר ימי ב' ו ד'
06:00-08:00
06:00-08:00
06:00-08:00






הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את משך עונת הרחצה ואת שעות
הבריכה בהתאם לדרישת המתרחצים ,לתנאי מזג האוויר ושיקול דעת הנהלת הבריכה.
הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את בריכה עד  5פעמים בתקופת המנוי
בהודעה מראש וכן במקרים של תחזוקה דחופה או פעילויות סגורות .כמו כן ,הנהלת
הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חלק מהבריכה לצורך אירועים אשר תאשר מעת
לעת וזאת בהודעה מוקדמת למנויים.
המנויים יכנסו לבריכה רק בשעות הפעילות שתפרסם הנהלת הבריכה.

 .4מנוי אישי:
המנוי העונתי )לרבות הכרטיסיות( הינו אישי ואינו ניתן להעברה .על כל כרטיסיה יופיע שם
המנוי אליו היא שייכת .כרטיסיות התושבים מיועדות אך ורק לאורחי התושבים.
כל תושב קיבוץ משמרות אשר רכש מנוי בבריכה זכאי לרכוש כרטיסיה מוזלת לאורחים במעמד
רכישת המנוי בלבד ,כרטיסיות מוזלות נוספות ניתן לרכוש בעת החזרה של כרטיסיה מוזלת
גמורה.
 4.1כרטיסיות:
 4.1.1כניסה לבריכה עם כרטיסיה מוזלת מחוייבת בליווי של מנוי תושב בלבד.
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 4.1.2הכניסה בשבתות הינה למנויים )תושבים ולא תושבים( בלבד או לאורחיהם העושים
שימוש בכרטיסייה מטעם המנוי.
 .5החזרים וביטולים:
מובהר בזאת כי בעל המנוי לא יהא זכאי לקבל חזרה מכל סיבה שהיא את דמי המנוי אשר שולמו
על ידו או כל חלק מהם .מבלי לגרוע מכלליות לעיל מוסכם בזאת כי בעל המנוי לא יהא זכאי לכל
החזר שהוא גם אם לא השתמש בשירותי הבריכה ו /או הופסק המנוי ,מכל סיבה שהיא ,במהלך
תקופת המנוי.
משמרות תהא רשאית לבטל מנוי או להפסיקו באופן זמני ,בעקבות בעיות משמעת ,אי
עמידה בתשלומים או אי מילוי הוראות תקנון זה.
מובהר ומוסכם כי משמרות תהא רשאית להחליט שלא לפתוח את הבריכה לעונת הרחצה בשנת
 2018מכל סיבה שהיא ובמקרה כזה תודיע על החלטה למנויים ותשיב כל תשלום אשר שולם לה
על ידי המנויים .עם השבת התשלום למנויים כאמור לא תהיינה למנויים כל טענה או תביעה כלפי
משמרות בגין החלטתה שלא לפתוח את הבריכה כאמור.
 .6כללי התנהגות בבריכה ונהלים כלליים:
 .6.1על כל בעלי מנוי חלה חובת הצגת כרטיס מנוי בכניסה לשטח הבריכה .לא תורשה כניסתו
של בעל מנוי לשטח הבריכה ללא הצגת כרטיס מנוי .במקרה וכרטיס מנוי לבריכה אבד ו/או
ניזוק ,יחויב בעל המנוי בסך  ₪ 20בגין הנפקת כרטיס מנוי חלופי.
 .6.2השהייה והפעילות בבריכה והן השימוש במתקניה הנם על אחריותו הבלעדית של בעל
המנוי .קיבוץ משמרות לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ,פגיעה ,תאונה או אובדן
שנגרמו לבעל המנוי או לכל ג' כלשהו בשטח זה ,לרבות עקב שימוש של בעל המנוי או צד ג'
בבריכה או במתקניה למעט במקרה של רשלנות מצד משמרות ו/או מי מטעמו.
 .6.3על ציבור המתרחצים לשמור על ניקיון הבריכה ,המקלחות ,השירותים והשטחים המקיפים
אותה .ולהימנע מפגיעה בציוד ,במתקנים ובצמחיה.
 .6.4המנויים וילדיהם חייבים בשמירה על הסדר בשטח הבריכה ,בהתנהגות הולמת ומכובדת
וימנעו מכל הפרעה לניהול הסדיר של הבריכה ומהפרעה לשלוות המשתמשים האחרים.
 .6.5כניסתם של אורחים תותר רק כשהם מלווים באדם המנוי על שירותי הבריכה .על בעל
המנוי המלווה תחול האחריות המלאה לגבי התנהגות אורחיו במתקני הבריכה.
 .6.6כל הנכנס לשטח הבריכה חייב יהיה להישמע ולפעול בהתאם לתקנון זה ובהתאם להוראות
בע"פ של צוות הבריכה לרבות המפעיל ,המציל ,מנהל הבריכה – בהתאם לתחומי
אחריותם.
 .6.7הרחצה ללא מציל אסורה בהחלט!
 .6.8הכניסה לשטח הבריכה שלא בשעות הפעילות המוגדרות אסורה בהחלט!
 .6.9שהיית ילדי המנויים וילדי אורחיהם של המנויים ,בשטח הבריכות ,הינה באחריות בעל
המנוי ומלוויהם המבוגרים בלבד.
 .6.10ידוע למנוי כי הרחצה ו/או כל שימוש בבריכת הפעוטות ,הינה באחריותו בלבד וכי אין פיקוח
מציל על השימוש בבריכת הפעוטות .רחצת קטין בבריכת הפעוטות תהיה באחריות הוריו
ו/או מלוויו הבגירים בלבד .כמו כן ידוע למנוי כי חלה חובת ליווי מבוגר לכל ילד אשר גילו
פחות מ 10-שנים בכניסתו לכל אחת מן הבריכות וליווי מבוגר לכל ילד במתחם אשר גילו
פחות מ 10 -שנים.
 .6.11ילדים מתחת לגיל  10יכנסו לבריכות אך ורק בליווי ופיקוח מתמיד של מבוגר!!!
 .6.12ילדים מתחת לגיל  10חייבים בליווי מבוגר במתחם הבריכה .ילדים הנדרשים לשימוש
בגלגל או מצופים חייבים ליווי מבוגר צמוד.
 .6.13המציל יהיה רשאי לערוך בחינת שחיה כראות עיניו.
 .6.14חל איסור על הכנת מנגל ,הבערת אש או בישול בשטח הבריכה.
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 .6.15הכניסה לבעלי חיים אסורה.
 .6.16חובת מקלחת לפני הכניסה למי הבריכה.
 .6.17בעלי שיער ארוך מחויבים לאסוף שערם לפני הכניסה למים.
השהייה בשטח הבריכה ובתוך בריכות השחייה עצמן  -בבגד ים או חיתול מיוחד
.6.18
למים עבור
תינוקות.
 .6.19אין להכניס אוכל ו/או משקאות לאיזור המים המגודר .אין להכניס כלים שבירים לרבות
כוסות ובקבוקי זכוכית לשטח הבריכה.
 .6.20חל איסור על עישון בשטח המגודר .כמו כן ,חל איסור על עישון נרגילות בכל שטח הבריכה.
 .6.21חל איסור להכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הבריכה.
 .6.22אין להכניס אופניים או כל כלי רכב אחר לשטח הבריכה.
 .6.23אין להכניס לשטח הבריכה מזרוני ים ,סירות וכו'.
 .6.24הנהלת הבריכה /ועד מקומי משמרות /צוות הבריכה לא יהיו אחראיים על אובדן/נזק לציוד
אישי של משתמשי הבריכה.
 .6.25הנהלת הבריכה תפרסם מעת לעת הוראות והנחיות שונות באמצעות דוא"ל  /הודעות
 .SMSהוראות אלו יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 .6.26עלויות תיקון נזק במזיד שיגרם ע"י משתמש הבריכה יחולו על גורם הנזק.
 .6.27חל איסור על הכנסת ו/או הפעלת מערכת הגברה מכל סוג ובכל עוצמה לשטח הבריכה.
משתמש או מנוי לא יהא רשאי להשמיע מוסיקת בשטח הבריכה.
 .6.28בעל המנוי מתבקש להחנות את רכבו במגרשי החנייה בלבד ולא לאורך המדרכות ,או
איזורים המסומנים לתושבי הקיבוץ בלבד.
 .7משתתפי המנוי:
שם משפחת המנוי:
שם פרטי

תאריך לידה

שיוך משפחתי

שם פרטי

תאריך לידה

שיוך משפחתי

הנני מאשר בחתימתי כי קראתי את כל הוראות התקנון וכי הן מובנות לי וכי אפעל על פיהן ועל פי
ההוראות המתפרסמות מעת לעת על ידי הנהלת הבריכה:
שם ושם משפחה __________________________________; ת.ז__________________

תאריך _____/_____/_____ :

חתימה ____________________
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