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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Σο κολυμβθτιριο αποτελεί ζνα χώρο ιδιαίτερα ευαίςκθτο από πλευράσ
υγιεινισ. Γι’ αυτό παρακαλοφμε όλα τα μζλθ του κολυμβθτθρίου να
ακολουκοφν ςχολαςτικά τουσ παρακάτω κανόνεσ που ςκοπό ζχουν τθν
εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία του ακλθτικοφ χώρου, ζτςι ώςτε να
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποδοτικά και χωρίσ κινδφνουσ από όλουσ
τουσ ενδιαφερόμενουσ.
1. Οι κολυμβθτζσ κα πρζπει κατά τθν προςζλευςθ τουσ οπωςδιποτε να
παραδίδουν ςτθν γραμματεία τθν κάρτα τουσ .τθ ςυνεχεία κα
ειςζρχονται από τα αποδυτιρια ςτθν πιςίνα αφοφ πρώτα υποχρεωτικά
ζχουν κάνει ντουσ με ςαποφνι, ζχουν φορζςει ςκουφάκι και
ςαγιονάρεσ κακαρζσ.
2. Η είςοδοσ και θ ζξοδοσ προσ και από τθν πιςίνα γίνεται μόνο μζςα
από το ποδόλουτρο .
3. Οι γονείσ πρζπει να αλλάηουν τα μικρά παιδιά που δεν μποροφν να
αλλάξουν μόνα τουσ ςτα αποδυτιρια που διατίκενται για τον ςκοπό
αυτό . τα αποδυτιρια ανδρών και γυναικών δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ
των γονζων-ςυνοδών.
4. Οι γονείσ απαγορεφεται να μπαίνουν ςτο χώρο τθσ πιςίνασ από τα
κάγκελα τθσ εξζδρασ κακώσ και από τισ πόρτεσ των αποδυτιριων.
Κάνεισ δεν επιτρζπεται να περιφζρεται με παποφτςια ςτο κατάςτρωμα
του κολυμβθτθρίου εκτόσ από τουσ γυμναςτζσ.
5. Σα παιδιά απαγορεφεται να τρζχουν και να παίηουν επικίνδυνα
παιχνίδια ςτο κατάςτρωμα του κολυμβθτθρίου γιατί υπάρχει κίνδυνοσ
ατυχιματοσ Απαγορεφεται οι κολυμβθτζσ να κάκονται επάνω ςτισ
διαδρομζσ και να τισ βουλιάηουν.
6. Οι κολυμβθτζσ κα πρζπει να κολυμποφν ςτθ δεξιά πλευρά τθσ
διαδρομισ ώςτε να μθν δυςχεραίνεται θ ςυνεχισ ροι, να φοροφν

ςυνεχώσ το ςκουφάκι και να ακολουκοφν τισ υποδείξεισ των γυμναςτών
και του ναυαγοςώςτθ.
7. Απαγορεφεται αυςτθρά θ χριςθ αντθλιακοφ και οποιαςδιποτε
άλλθσ κρζμασ πριν τθν είςοδο ςτο κολυμβθτιριο γιατί δθμιουργεί
ςοβαρά προβλιματα ςτθν ποιότθτα του νεροφ. Δεν επιτρζπεται θ
θλιοκεραπεία ςτο κατάςτρωμα του κολυμβθτθρίου. Οι κολυμβθτζσ κα
πρζπει να φοροφν μαγιό ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ
κολφμβθςθσ.
8. Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτουσ ακλοφμενουσ εάν δεν ζχουν
προςκομίςει ιατρικι βεβαίωςθ από δερματολόγο και πακολόγο ι
καρδιολόγο (Ιςχφοσ 12μθνών).
9. Απαγορεφεται ΑΤΣΗΡΑ θ είςοδοσ ςε όςουσ δεν γνωρίηουν
κολφμβθςθ και δεν ςυνοδεφονται από προπονθτι.
10. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με
επίδειξθ ταυτότθτασ) χωρίσ τθ ςυνοδεία προπονθτι
11. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό χωρίσ τθν παρουςία
ναυαγοςώςτθ ι εκπαιδευτι/προπονθτι.
12. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτθν πιςίνα ςε όςουσ ζχουν ανοιχτζσ
πλθγζσ, ςε άτομα επιλθπτικά ι ςε άτομα που πάςχουν από μεταδοτικι
νόςο ι ίωςθ.
13. Σο φτφςιμο και το φφςθμα τθσ μφτθσ γίνεται ςτθν υπερχείλιςθ τθσ
πιςίνασ.
14. Οι κολυμβθτζσ κα πρζπει να μθν ζχουν γευματίςει για τουλάχιςτον
τρεισ ώρεσ πριν απότθν προςζλευςθ τουσ ςτο κολυμβθτιριο. Για
αςκζνειεσ θ δερματικζσ πακιςεισ κα πρζπει να ενθμερώνονται οι
προπονθτζσ και ο ναυαγοςώςτθσ.
15. Οι κολυμβθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν φφλαξθ των προςωπικών
τουσ αντικειμζνων. Καλό κα είναι να μθν παίρνουν μαηί τουσ όταν
ζρχονται ςτο κολυμβθτιριο αντικείμενα άξιασ.
16. Όλοι οι λουόμενοι κα πρζπει να διατθροφν τουσ χώρουσ του
κολυμβθτθρίου κακαροφσ. τα αποδυτιρια δεν επιτρζπεται να
περιφζρονται με παποφτςια, και να ξυρίηονται. Όποιοσ προκαλεί
ςκόπιμα φκορζσ ι γράφει ςτουσ τοίχουσ του κολυμβθτθρίου κα
διαγράφεται από μζλοσ του.
17.Απαγορεφεται θ χριςθ των ντουηιζρων χωρίσ μαγιό.
18. Απαγορεφεται το ΚΑΠΝΙΜΑ ςε όλουσ τουσ χώρουσ του
κολυμβθτθρίου.
19. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ από τα πλαϊνά τθσ πιςίνασ, τα
μακροβοφτια και θ άπνοια (ςτατικι ι δυναμικι).

20. Απαγορεφονται οι μαςτίχεσ και οι καραμζλεσ ςτο χώρο τθσ πιςίνασ.
21. Απαγορεφεται θ χριςθ γυάλινων αντικειμζνων ςτο χώρο γφρω από
τθν πιςίνα.
22. Απαγορεφονται ςτρώματα καλάςςθσ, μπρατςάκια και φουςκωτά
κάκε είδουσ. Η χριςθ βατραχοπζδιλων, μάςκασ και ςυςκευών
κατάδυςθσ επιτρζπεται μόνο μετά από ειδικι άδεια τθσ Διοίκθςθσ του
Κολυμβθτθρίου.
23. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτθν πιςίνα ςε άτομα που δεν ακλοφνται,
εκτόσ των προπονθτών και του προςωπικοφ.
24. Οι ςυνοδοί, γονείσ και κθδεμόνεσ μποροφν να περιμζνουν τα παιδιά
τουσ ςτουσ χώρουσ αναμονισ ι να παρακολουκιςουν το μάκθμα από
τθν κερκίδα ι το κυλικείο.
25. Για τουσ αγώνεσ υποχρζωςθ και ευκφνθ του ωματείου ι τθσ
Ομοςπονδίασ είναι να ζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του αγώνα
ιατρό - νοςοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνθτο μεταφοράσ αςκενών με
οδθγό.
26. Η χριςθ του νεροφ κα πρζπει να γίνεται με μζτρο και οικονομία.
27. ε κάκε πρόβλθμα που παρουςιάηεται να απευκφνεςτε ςτουσ
υπεφκυνουσ του κολυμβθτθρίου.
28. Οι χριςτεσ υποχρεοφται να ςυμμορφώνονται με τισ ςυμβουλζσ και
τισ υποδείξεισ των υπευκφνων. Η Διοίκθςθ του Δθμοτικοφ
Κολυμβθτθρίου διατθρεί το δικαίωμα να απομακρφνει όςουσ δεν
ςυμμορφώνονται με τουσ κανόνεσ και τισ υποδείξεισ του προςωπικοφ
και δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του χώρου.
Ο πρόεδρος τοσ Δ.Σ.
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