
Swimming  Pool  Rules  
&  Regulations 

1. Do not swim alone. 

2. Diving, long diving and apnea are strictly forbidden. 

3. Children should never be left around or in the pool without constant supervision by an adult, 

even if they can swim.   

4. After dusk no person under the age of 18 is allowed to use the pool without direct adult 

supervision.  For night swimming, pool and surrounding area lights must be turned on. 

5. Do not enter the pool for at least 3 hours after eating or drinking. 

6. Use of pool is prohibited during severe weather conditions, i.e. electrical storms, strong winds.  

7. Persons with communicable or infectious diseases; skin, eye, ear or nasal infections; open cuts 

or wounds, must not enter the pool.   

8. Small items, glass items, hazardous objects, gum, food, beverages, alcohol, smoking materials, 

electronic and electric devices, are not allowed in or near the water. 

9. Do not use oil based sunscreen. 

10. Before entering the pool, please always take a shower using soap.  

11. For entry and exit in and out of the pool, please use exclusively the pool steps. 

12. Do not stay too long under the sun, as you run the risk of sunburn or sunstroke. 

13. Get out of the water immediately if you feel dizziness or shivering.  If you have a cramp, do not 

panic.  Remain calm in the water and ask for help. 

14. Avoid running and jumping around the pool, so as to avoid possible accidents. 

15. Sport activities, such as beach rackets, which can cause injury or annoyance to other Guests are 

not allowed. 

16. Pets and other animals are not allowed in or near the pool. 

17. Do not carry with you valuables.  Ideales Resort is not liable for any loss. 

THERE IS NO LIFEGUARD ON DUTY.  USE THE POOL AT YOUR OWN RISK. 

Resort is not liable or responsible for accidents and injuries. 

 

RHODES CITY  HOSPITAL : 0030 22413 60000   *   POISONING CENTER : 0030 210 77 93777 
 

For your pool we only use the highest quality products,  

approved by the National Organisation for Medicines (EOF) 

…because the safety and health of our Guests is our priority ! 

 
 
 
 
 
 

 

For more information about your eco friendly pool, dive into www.Ideales.gr 



Κανόνες  &  Κανονισμοί   
Χρήσης  Πισίνας 

 

1. Μην κολυμπάτε μόνοι. 

2. Απαγορεύονται αυστηρά οι βουτιές, τα μακροβούτια και η άπνοια. 

3. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να μένουν κοντά ή μέσα στο νερό χωρίς συνεχή επιτήρηση 

ενηλίκου, ακόμα και αν γνωρίζουν κολύμπι. 

4. Μετά τη δύση του ηλίου απαγορεύεται η παραμονή ατόμων κάτω των 18 ετών στο χώρο της 

πισίνας χωρίς συνεχή επιτήρηση από ενήλικα.  Για νυχτερινή κολύμβηση πρέπει να είναι 

ανοιχτά τα φώτα της πισίνας και του περιβάλλοντος χώρου. 

5. Μην εισέρχεστε στην πισίνα για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την κατανάλωση φαγητού ή ποτού. 

6. Απαγορεύεται η χρήση της πισίνας κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών, όπως 

δυνατοί άνεμοι, αστραπές κ.ά. 

7. Άτομα με μεταδοτικές ασθένειες, με παθήσεις στο δέρμα, στα μάτια, στα αφτιά ή στη μύτη, ή 

και άτομα με ανοικτές πληγές, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην πισίνα.  

8. Απαγορεύονται μέσα στο νερό και στο γύρω χώρο της πισίνας η χρήση μικρών και γυάλινων και 

επικίνδυνων αντικειμένων, τσιχλών, φαγητών, αλκοολούχων ποτών, τσιγάρων, ηλεκτρονικών 

και ηλεκτρικών μηχανημάτων. 

9. Μη χρησιμοποιείτε αντηλιακό με βάση το λάδι. 

10. Παρακαλούμε να κάνετε ντους με σαπούνι πριν από κάθε χρήση της πισίνας. 

11. Για την είσοδο και την έξοδο σας από την πισίνα, κάνετε χρήση αποκλειστικά της σκάλας. 

12. Μη μένετε πολύ ώρα στον ήλιο, γιατί κινδυνεύετε από ηλίαση ή/και εγκαύματα. 

13. Βγείτε αμέσως από το νερό αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα.  Αν σας πιάσει κράμπα μην 

πανικοβληθείτε.  Παραμείνετε ήρεμοι μέσα στο νερό και ζητήστε βοήθεια. 

14. Αποφύγετε το τρέξιμο και τα ζωηρά παιχνίδια γύρω απ’ την πισίνα προς αποφυγή ατυχημάτων. 

15. Δεν επιτρέπονται παιχνίδια (π.χ. ρακέτες), τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, ή 

ενόχληση στους άλλους ενοίκους. 

16. Απαγορεύονται τα κατοικίδια και άλλα ζώα στο χώρο της πισίνας. 

17. Μη φέρνετε μαζί σας αντικείμενα αξίας.  Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. 
 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. 

Τo Resort δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα. 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ : 22413 60000  *  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77 93 777 
 

Στην Piscines Ideales σας χρησιμοποιούμε μόνο 

ποιοτικότατα προϊόντα απολύμανσης εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. 

…γιατί προέχει η ασφάλεια και η υγεία των Φιλοξενουμένων μας ! 
 
 
 
 
 

Για πληροφορίες σχετικά με την οικολογική πισίνα σας, βουτήξτε στο www.Ideales.gr 


