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و اقامتگاه دستور العمل استفاده از اماکن ورزشی پردیس  

 :فرمایید توجه ذیل مقررات و ضوابط به پردیس اماکن ورزشی از استفاده جهت است خواهشمند

 .است مجاز آنان میهمانان دانشجویان، دانش آموختگان، کارکنان، استادان و  برای ورزشی  مجموعه خدمات از استفاده .1

 .نمایید توجه پردیس ورزشی اماکن در شده نصب راهنماهای و هشدارها به .2

 .الزامیست ورزشی مجموعه در حضور هنگام سالن مخصوص کفش از استفاده .3

 .نمایید رعایت را عمومی و فردی بهداشت .4

 می مراجع عهده بر خسارت جبران مسئولیت خسارت، ایراد صورت در و ضروریست ورزشی تجهیزات و لوازم حفظ و صحیح استفاده در دقت .5

 باشد.

 .است پذیر امکان اداره تربیت بدنی، از میزبان توسط میهمانان مجوز دریافت با میهمان پذیرش .6

 .است الزامی همراهان یا داخلی مراجعین از اعم مراجعین کلیه برای خروج و ورود هنگام اسالمی، شئونات و پوشش کامل رعایت .7

 . است ممنوع رختکن سالن ورزشی و محوطه به تصویر ثبت وسیله هرگونه و دوربین همراه، تلفن ورود .8

 حاصل اطمینان کمد درب بودن بسته از داده، قرار شخصی فایل در را خود لوازم کلیه ورود به سالن ورزشی، هنگام بایست می مراجع هر .9

 .نماید خودداری مجموعه محوطه در لوازم نمودن پراکنده از و نموده

 به آسیب و بازنمودن جهت اقدام صورت در. دهد اطالع مدیریت به را مراتب فایل، برای مشکل هرگونه بروز و کلید شدن مفقود صورت در .10

 .باشد می شخص برعهده خسارت جبران کمد، یا قفل

 شئونات اخالقی در پوشش ورزشی داخل سالن الزامیست.رعایت  .11

 و روشور صابون، لیف، مانند کامل شستشو وسایل هرگونه .آوردن است خروج هنگام و ورود از پیش کشی آب جهت صرفاً عمومی های دوش .12

 .است ممنوع کننده نرم

 را مربی و مدیریت مجموعه کالس باید به ورود از پیش حتما هستند خاص های بیماری و صرع تنفسی،-قلبی مشکالت دچار که مراجعینی .13

 .نمایند مطلع

 عدم درصورت و است االجرا الزم شود می داده تذکر کارشناسان تربیت بدنی و مربیان توسط که ورزشی و کالس مجموعه قوانین رعایت .14

 .آورند بعمل ممانعت مجموعه ورزشی به ورود از توانند می مسئولین توجه،

 به باز های زخم و میکروبی، قارچی، ویروسی، عفونی، های بیماری مانند مسری های بیماری با افراد ورود محیط سالمت حفظ جهتبه  .15

 .است ممنوع ورزشی مجموعه

 استفاده. پذیرد می صورت کارشناسان تربیت بدنی و مربیان نظارت تحت مجموعه ورزشی در موجود تجهیزات و لوازم امکانات، کلیه از استفاده .16

 .است ممنوع مطلقاً مراجعین توسط مربیان مخصوص صندلی از استفاده لوازم و تجهیزات ورزشی و جابجایی و

 استفاده آزاد از سالن ورزشی تنها با هماهنگی اداره تربیت بدنی و در ساعات اعالم شده مجاز است. .17

شخصی خود اطمینان حاصل فرمایید، مسئولیت اشیاء جامانده بر عهده مراجع محترم قبل از خروج از مجموعه ورزشی از جمع آوری کلیه لوازم  .18

 می باشد.

 .باشد می میزبان شخص عهده بر میهمانان رفتارهای کلیه مسئولیت .19


