Arabiska

VILANBADE T
أوقات الدوام واألسعار

تعديل أوقات دوام املسبح
سوف نغلق في األيام التالية
أمسية عيد الفصح ،يوم عيد الفصح ،أمسية منتصف الصيف ،يوم عيد منتصف الصيف ،أمسية عيد امليالد ،يوم
.عيد امليالد ،أمسية رأس السنة الجديدة ،عيد رأس السنة
في األيام التالية نفتح املسبح كما في يوم األحد
عيد الغطاس (أو الظهور) ،عيد الصعود ،الجمعة الحزينة ،اليوم التالي لعيد الفصح 1 ،مايو/أيار 6 ،يونيو/حزيران،
اليوم التالي لعيد منتصف الصيف ،اليوم التالي لعيد امليالد ،أمسية عيد الظهور ،اليوم السابق ألمسية عيد امليالد،
اليوم السابق ألمسية رأس السنة الجديدة
ّ
اطلع على األوقات في املوقع  www.skara.se/vilanأو ّ
سجل إعجابك على موقعنا في
الفيسبوك  www.facebook.com/vilansfritidsomradeلتحصل على أحدث املعلومات.

معلومات

• ّ
كل الذين يدخلون إلى هذا املكان يجب أن يدفعوا رسم الدخول.
• األطفال الذين ال يعرفون السباحة يجب أن يكونوا بصحبة شخص بالغ يجيد السباحة!
• الدوش إجباري قبل السباحة
• ممنوع ارتداء مالبس داخلية/مالبس أثناء السباحة.
• نحن نم�شي وال نركض في املسبح.
ّ
• احتر ْم املسا ات املخصصة للسباحة كنشاط بدني ،ولذلك ّ
تجنب التعلق على الشريط
ر
ِ
الفاصل املخصص لذلك.
ً
ً
ّ
• اتبع تعليمات الزحلوقة دائما حفاظا على سالمتك!
ً
• تتوفرلدينا أقفال للخزانات في غرفة استبدال املالبس ،ويمكنك أن تشتري قفال منا أو أن تجلب معك
ً
قفال

في حال عدم االلتزام بهذه القواعد ،فيمكن إبعادك عن املكان

الربيع – الخريف – الشتاء
2016
www.skara.se/vilan • 0511-320 10
www.facebook.com/vilansfritidsomrade

لالتصال بنا
مديرأوقات الفراغ  • 0511 – 321 83قسم االستقبال في املسبح 0511 – 320 10
الحجز  • 322 01 ،322 10 ،0511 – 322 01مسؤول الخدمات 0511 – 324 16
badhuset@skara.se • vilan@skara.se

تابعونا عن طريق الوسائط االجتماعية
@vilansfritidsomrade
facebook.com/vilansfritidsomrade

األسعار
البالغ

الطفل

 70كرونة

املسبح

 30كرونة

العائلة
 170كرونة

الطفل =  15 – 0سنة
العائلة = شخصين بالغين  3 +أطفال ،أو شخص بالغ واحد  4 +أطفال
ً
ّ
نقدم حسما للمتقاعدين والطالب بمقدار  %20عند الدخول ملرة واحدة وبطاقة السباحة والنشاطات البدنية .ويجب
إب ُرازبطاقة اللجنة املركزية للدعم الدرا�سي (�سي إس إن (CSN/أو ).(Mecenatkort
ال يعطى الحسم إال عند الشراء

ّ
التشمس )(SOLLJUS
ّ
التشمس

 60كرونة بالساعة

للحجزوالحصول على معلومات إضافية ،اتصل بقسم االستقبال في املسبح
إذا دفعت رسم الدخول أو كانت لديك بطاقة ،يمكنك أن ّ
تتشمس  15دقيقة في كل مرة ،والتكلفة مشمولة برسم الدخول

باستو (ساونا) آوفغوس AUFGUSS

أوقات الدوام في مسبح فيالن باديت (حوض السباحة ،االسترخاء في الخارج،
غرفة النشاطات البدنية (
20.30 - 8.00
االثنين
ً
 20.30 - 6.20بعد الساعة  18:00من سن  16عاما
الثالثاء
*20.30 - 6.30
األربعاء
20.30 - 6.30
الخميس
20.30 - 8.00
الجمعة
*16.30 - 10.00
السبت
16.30 - 10.00
األحد
* .أيام األربعاء بعد الساعة  ،17:30ال يتوفرسوى مسارين مخصصين للعموم في حوض السباحة الكبير
* في أيام السبت ،يوجد على األقل  3مسارات مخصصة للتدريب على السباحة حتى الساعة  11:00في
حوض السباحة الكبير

أوقات افتتاح الحوض الدافئ والعمق

أيام الثالثاء ،أكتوبر – أبريل الساعة 19:15 & 18:45
انظرموقعنا على اإلنترنت للمزيد من املعلومات

الثالثاء

استرخاء يوم الجمعة

آخريوم جمعة بالشهرخالل أكتوبر ،نوفمبر ،يناير ،فبراير ،مارس ،أبريل 20.30 - 14.00
انظرموقعنا على اإلنترنت للمزيد من املعلومات

تسري كافة محتويات البروشور مع االحتفاظ بحق التعديالت!

األربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
األحد

8.00 – 6.30
17.45 – 16.00
18.15 – 17.45
20.30 – 18.15
8.00 – 6.30
13.00 – 12.00
8.00 – 6:30
20.30 – 19.00
20.30 – 14.00
16.30 – 11.00
16.30 – 10.00

ً
للعموم من سن  16عاما 140 ،سم
للعموم 80 ،سم
للمعاقين 130 ،سم
ً
للعموم من سن  16عاما 140 ،سم
ً
للعموم من سن  16عاما 140 ،سم
ً
للمعاقين من سن  16عاما 140 ،سم
ً
للعموم من سن  16عاما 140 ،سم
للعموم
للعموم 80 ،سم
للعموم 80 ،سم
للعموم 80 ،سم

عند استرخاء يوم الجمعة يكون عمق الحوض الدافئ  30سم 17:00 – 14:00
الصندوق/الدخول يغلق قبل  30دقيقة من وقت اإلغالق املحدد
تبقى غرفة استبدال املالبس مفتوحة ملدة  30دقيقة بعد وقت اإلغالق املحدد

ً
أهال بك لزيارة أكتيفا سكارا ) - (Aktiva Skaraوهو ملتقى ألنشطة النوادي والجمعيات في بلدية سكارا
www.aktivaskara.se

