دليل خاص
بمالبس السباحة
يُطلب من الزبائن ارتداء مالبس سباحة مناسبة أثناء المشاركة في
السباحة الترويحية والحصص المبرمجة ودروس السباحة في أحواض
السباحة التي يديرها مجلس مدينة ولنغونغ.
ولكي يمكن اعتبارها مالبس سباحة مناسبة ،يجب أن تكون المالبس:

 -1مستوفية لتوقعات الحشمة من جانب
أفراد الجمهور عموماً.
 -2مص ّممة بصورة مثالية لالستخدام يف
أحواض السباحة.
 -3مصنوعة من مواد مناسبة.
 -4صح ّية ومأمونة.
 -5يُستبعد أن تشكّل خطرا ً عىل
ِ
مستخدمها أو عىل اآلخرين.

فيام ييل تفسري عام للمعايري:

 -1مستوفية لتوقعات الحشمة من جانب أفراد الجمهور عموماً

أ) يجب أن تكون املالبس منسجمة مع مقاييس املجتمع عموماً والحشمة العامة،
وأن يكون من املستب َعد أن تؤذي شعور الزبائن .مثالً ،يجب أن تغطي املالبس
الجنسني وكذلك الثديَني يف حالة الفتيات غري
األعضاء الجنسية لدى األفراد من
َ
الصغريات جدا ً.

 -2مص ّممة بصورة مثالية لالستخدام يف أحواض السباحة

أ) تشمل مالبس السباحة التقليدية أزياء السباحة املك ّونة من قطعة واحدة
وقطعتني ،والقمصان الحامية من الشمس ،والشورتات املصنوعة من مواد مناسبة.
ب) مالبس السباحة املص ّممة خصيصاً للحشمة ،برشط صنعها من مواد مالبس
السباحة التقليدية .توفر هذه املالبس الفوائد ذاتها التي توفرها األزياء العادية
مع توفري تغطية شاملة لتلبية متطلبات الحشمة لدى السبّاحني والسبّاحات.

 -3مصنوعة من مواد مناسبة

أ) يجب أن يكون املعيار يف كل الحاالت استخدام قامش معقول خفيف الوزن .من
املناسب استخدام أقمشة من نوع النيوبرين أو النايلون أو الليكرا أو البوليسرت
التي ال تحتفظ بكميات كبرية من املاء .لكن ليس من املناسب استخدام أقمشة
القطن الثقيل وسواه مثل ما يُستخدَم للعمل أو الجينز.
رسب لأللوان.
ب) يجب أن ال تس ّبب األقمشة واملالبس أي ت ّ
ج) من املقبول به أن بعض الناس قد يعانون من أمراض جلدية تعيقهم عن
لبس مالبس غري قطنية أو مالبس بديلة «مناسبة» .يُسمح باستثناءات يف هذه
الحاالت ويجب عدم منع الس ّباح من السباحة.

 -4صح ّية ومأمونة

أ) يجب أن تكون املالبس نظيفة ،وعندما يكون الشخص قد مارس متارين رياضية
وهو يف مالبس السباحة فإننا نش ّجعه عىل االستحامم قبل املشاركة يف السباحة.

ب) يجب أالّ تتأثر املالبس مبواد التنظيف يف حوض السباحة ،ولن يكون املجلس
مسؤوالً عن أي تلف يصيب تلك املالبس.
أ) يجب أن تكون املالبس ضيّقة بصورة معقولة بحيث ال يرتفع القامش املصنوعة
منه عندما يقفز السبّاح إىل الحوض وال يهبط إىل أسفل مبا يعيق حركة الساقَني.
ب) يجب أن يكون السبّاح قادرا ً عىل تحريك ذراعيه بدون عائق.
ج) يجب أن يكون السبّاح قادرا ً عىل السباحة أو التنقّل يف املاء بدون عائق.
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 -5يُستبعد أن تشكّل خطراً عىل مستخ ِدمها أو عىل اآلخرين

