Atenção às regras antes de utilizar o Nagahama Shimin Pool
☆ Entrada restrita ~As pessoas descritas abaixo não poderão usufruir das instalações~
 Pessoas que estejam passando mal (diarreia, febre, etc), pessoas com sono atrasado, problemas no coração,
doenças contagiosas (influenza, 0-157, etc), pessoas com lesões graves;
 Gestantes, pessoas sem permissão médica (gestante com permissão médica, poderá utilizar a piscina sob sua
própria responsabilidade);
 Crianças com idade inferior ao do 3º ano do Shougakkou desacompanhadas dos responsáveis. (Crianças
devem entrar na piscina com os responsáveis ou, estes devem vestir traje de banho, ficar de olho nas crianças
e prontos para entrarem na piscina sempre que necessário);
 Pessoas com animais de estimação;
 Pessoas ligadas a gangues e pessoas com tatuagens; [com exceção do caso de uso de rash guard (camiseta
para surf), etc.]
 Pessoas consideradas embriagadas;
 Pessoas que possam causar incômodos a outros usuários;
 Além destes, pessoas que estiverem perturbando a ordem e moral pública e que não cumprirem as orientações
dos funcionários;
 Pessoas consideradas inaptas a frequentarem o local terão entrada restrita.
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Atenção às regras antes de utilizar o Nagahama Shimin Pool
☆ É PROIBIDO:
 Mergulhar, ficar debaixo d’água por muito tempo, entrar pulando na piscina;
 Ingerir álcool e fumar dentro das instalações. É permitido fumar somente em local apropriado;
 Entrar na piscina com trajes que não sejam os de banho (como camisetas, calças, etc.);
 Crianças entrarem na água de fraldas comuns ou fraldas para piscina;
 Comer e beber na beira da piscina. É permitido somente nos locais próprios para essa finalidade;
 Entrar na piscina com óleo bronzeador;
 Correr na beira da piscina e arredores;
 Jogar bola, brincar de luta ou fazer brincadeiras perigosas que podem machucar outros usuários ou agir de
modo que os incomodem;
 Utilizar colares, pulseiras, relógios ou óculos. E também, utilizar chinelos e sapatos nos arredores da piscina;
 Tirar fotos ou filmar sem permissão, furtos e comportamentos suspeitos;
 Utilizar boias grandes ou brinquedos infantis;
 Utilizar e fazer filmagens com aparelhos de controle remoto como drones, etc;
 Outros comportamentos considerados, pelos salva-vidas e funcionários, perigosos aos usuários.
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Atenção às regras antes de utilizar o Nagahama Shimin Pool
☆ Objetos proibidos

~Proibido entrar com objetos descritos abaixo~

 Equipamento de mergulho, pés de pato, bote, remo, prancha de surfe, pistola d’água, boias grandes (1m~) e
outros objetos que possam incomodar outros usuários;
 Sombrinha, guarda-sol, barraca, garrafas de vidro e outros artigos de vidro;
 Artigos considerados anti-higiênicos;
 Quaisquer tipos de bebida alcoólica;
 Aparelhos de controle remoto, drone e outros;
 Outros objetos considerados perigosos aos usuários.

☆ Favor cumprir rigorosamente as seguintes regras:
 Os responsáveis não devem, em momento algum, descuidar das crianças;
 Antes de entrar na piscina, é preciso tomar uma ducha e fazer exercícios de aquecimento;
 Para manter a saúde e evitar quaisquer acidentes, haverá um intervalo geral, favor seguir as orientações dos
funcionários;
 Em casos de danos ao patrimônio das instalações ou perda da chave do guarda-volumes, os usuários deverão
realizar a indenização;
 Cuidar dos pertences e objetos de valor. Não nos responsabilizaremos por quaisquer casos de furto ou roubo;
 Para evitar furtos, devem utilizar o guarda-volumes do vestiário (a moeda de 100 ienes será devolvida);
 Em caso de mau tempo ou previsão de raios, os salva-vidas e funcionários poderão restringir o uso da piscina;
 Jogar e separar o lixo corretamente. Vamos colaborar com a limpeza das instalações!
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será convidado a se
retirar do local.
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Atenção na utilização da piscina infantil
 Profundidade da piscina: 15cm ~ 50cm;
 Crianças pequenas devem estar obrigatoriamente acompanhadas do responsável;
 Crianças não poderão entrar na água de fraldas comuns ou fraldas para piscina;
 Pessoas acima do 4º ano do Shougakkou (exceto os responsáveis) não poderão entrar na piscina;
 Usar os brinquedos com cuidado, não danificá-los;
 Não correr na piscina, é perigoso mesmo sendo rasa;
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será
convidado a se retirar do local.
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Atenção na utilização da piscina de correnteza
 Profundidade da piscina: 1,00m;
 Crianças menores que estudantes de 3º ano do Shougakkou devem obrigatoriamente estar
acompanhadas do responsável;
 Não entrar na piscina pulando ou correndo, é perigoso;
 Não mergulhar, é perigoso;
 É proibido nadar contra a correnteza;
 É proibido utilizar colchão de ar, botes ou boias grandes (1m~);
 É proibido subir nos brinquedos ou manuseá-los de forma que possa danificá-los;
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será
convidado a se retirar do local.
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Atenção na utilização da piscina de 25 metros
 Profundidade da piscina: 1,10m ~ 1,30m (conforme a figura);
 Crianças menores que estudantes de 3º ano do Shougakkou devem obrigatoriamente estar
acompanhadas do responsável;
 Não entrar na piscina pulando ou correndo, é perigoso;
 Não mergulhar, é perigoso;
 É proibido utilizar colchão de ar, botes ou boias grandes (1m ~);
 Dar preferência aos nadadores e aos que estão caminhando nas raias;
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será
convidado a se retirar do local.
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O que é proibido ao utilizar o toboágua
☆ ~As pessoas com as seguintes descrições não poderão utilizar o toboágua~
 Pessoas com menos de 1,20m de altura;
 Pessoas com pressão alta, pressão baixa, problemas no coração, gestantes, pessoas embriagadas;
 Pessoas com deficiência no pescoço, nas costas, na cintura;
 Pessoas que não estiverem em boas condições de saúde;
 Pessoas que não tiverem confiança para nadar ou para escorregar;
 Pessoas que estiverem usando relógios, óculos e outros acessórios;
 Pessoas que não estiverem vestindo trajes de banho adequados (camiseta, etc.);
 Pessoas com acrofobia (medo de altura);
 Pessoas que não seguirem as instruções dos salva-vidas e funcionários;
 Pessoas consideradas pelos salva-vidas e funcionários, inaptas a escorregarem;
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será convidado a se
retirar do local.
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Cuidados na utilização do toboágua
 É proibido as pessoas com menos de 1,20m de altura escorregarem;
É proibido escorregar de óculos;
 Os funcionários determinarão o espaço de tempo entre uma pessoa e outra para escorregar;
●

 É proibido parar no meio do toboágua;
 Segurar firmemente, com as duas mãos, as alças da boia;
 Obedecer ao número máximo de pessoas na boia;
 Na boia de dois lugares, no caso de um adulto e uma criança, a criança deve sentar-se na frente e o adulto
deve segurá-la com as pernas;
 Escorregar virado para frente;
 Caso caia da boia, continuar escorregando assim mesmo;
 Assim que escorregar, sair da área de chegada do toboágua rapidamente para não atrapalhar o usuário que
vem logo em seguida;
 Seguir as instruções dos funcionários e dos salva-vidas. Caso não obedeça às instruções, será convidado a se
retirar do local.
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Solicitamos atenção aos responsáveis
Logo que veem a piscina, as crianças ficam muito ansiosas para entrar: “quero
entrar logo!”; com isso elas podem sumir da vista dos responsáveis se perdendo ou
até se envolvendo em algum acidente. Para que isso não ocorra, solicitamos aos
responsáveis que NÃO percam as crianças de vista!

Muito obrigado!
A Administração
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