6η Συνεδρίαση Δ.Σ. - 4/5/2022

Κανονισμός Λειτουργίας Ν.Ο.Β. για τα Μέλη - 2022
1. Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β.
1.1 Από την κύρια είσοδο του Ομίλου, δικαίωμα εισόδου έχουν αποκλειστικά τα Μέλη
και οι οικογένειές τους.
1.2 Για την είσοδο στον Ν.Ο.Β. των Μελών (κύρια και προστατευόμενα) γίνεται χρήση
βιομετρικών χαρακτηριστικών. Μετά την εγγραφή τους στο σύστημα βιομετρικών
χαρακτηριστικών, ακυρώνονται οι πλαστικές κάρτες. Στην πρώτη επίσκεψη του
μέλους και της οικογένειάς του στον Όμιλο, απαιτείται μια σύντομη επίσκεψη στη
Γραμματεία του Ν.Ο.Β. για την εγγραφή του μέλους στο σύστημα.
1.3 Επισκέπτες Μελών/ημέρα:
1.3.1

Οι επισκέπτες των Μελών επιτρέπονται από 01/06 τις ημέρες Δευτέρα έως και
Παρασκευή τις ώρες 06:00-20:00.

1.3.2

Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και επίσημες
αργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

1.3.3

Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται με τη χρήση προσωποποιημένου
κωδικού, ο οποίος θα εισάγεται στην ειδική συσκευή – tablet που βρίσκεται στην
είσοδο του Ν.Ο.Β. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Θυρωρείου θα
βρίσκεται στο σημείο για την εξυπηρέτησή σας.

1.3.4

Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα χρήσης του ειδικού κωδικού για 20 φορές εντός
του έτους, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή αύξησης του αριθμού αυτού.

1.4 Επισκέπτες Μελών/βράδυ:
1.4.1

Επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών των μελών από 01/06 τις ημέρες Δευτέρα έως
και Κυριακή τις ώρες 20:00-02:00.

1.4.2

Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται με τη χρήση προσωποποιημένου
κωδικού, ο οποίος θα εισάγεται στην ειδική συσκευή – tablet που βρίσκεται στην
είσοδο του Ν.Ο.Β.

1.4.3

Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα χρήσης του ειδικού κωδικού για 50 φορές εντός
του έτους, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή αύξησης του αριθμού αυτού.
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1.5 Απαγορεύεται η είσοδος σε κατοικίδια.
1.6 Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση υπηρεσιών διανομής για ροφήματα, ποτά,
φαγητό κλπ. από επιχειρήσεις εκτός Ν.Ο.Β. Εντός των εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β.
λειτουργεί εστιατόριο και καντίνες για την εξυπηρέτηση των Μελών.

2. Τήρηση μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19
2.1 Η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους του Ν.Ο.Β. είναι υποχρεωτική.
2.2 Συνιστάται η τήρηση των αποστάσεων κατά την είσοδο / έξοδο από τις
εγκαταστάσεις στον Όμιλο καθώς και κατά τη διάρκεια αναμονής στις καντίνες.
Παρακαλούμε αποφύγετε τον συγχρωτισμό.

3. Εξοπλισμός εγκαταστάσεων Ν.Ο.Β. (καθίσματα, ξαπλώστρες, σκίαστρα)
3.1 Ο Όμιλος έχει διαθέσιμο επαρκή εξοπλισμό για τη φιλοξενία των Μελών του.
3.2 Κάθε μέλος δικαιούται ένα κάθισμα / μία ξαπλώστρα.
3.3 Είναι απαραίτητο να τοποθετείται η προσωπική πετσέτα των μελών στις καρέκλες
και τις ξαπλώστρες πριν τις χρησιμοποιήσουν.
3.4 Δεν καθόμαστε ποτέ με τα μαγιώ στις ξαπλώστρες χωρίς πετσέτα.
3.5 Ο Ν.Ο.Β. έχει μεριμνήσει για την τακτική απολύμανση των καθισμάτων.
3.6 Απαγορεύεται η δέσμευση των καθισμάτων με προσωπικά αντικείμενα.

4. Καθαριότητα
4.1 Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του Ομίλου μας.
4.2 Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
4.3 Την ευθύνη για την φροντίδα των γατών του ομίλου την έχει αποκλειστικά ο Όμιλος,
με σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, στην βόρεια πλευρά του
ομίλου. Η παροχή τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας είναι
αποκλειστικά ευθύνη του ομίλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
κανόνων καθαριότητας και υγιεινής για όλους και δεν επιτρέπεται να γίνεται από
κανένα μέλος. Δεν επιτρέπεται μεταφορά άλλων γατών εκτός από τις ήδη
υπάρχουσες, για τις οποίες ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος επίσης για την μέριμνα
στείρωσής τους.
4.4 Ο Ν.Ο.Β. έχει μεριμνήσει για την τακτική απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων
(αποδυτήρια, τουαλέτες, ασανσέρ, τουρνικέ κλπ.).
4.5 Πετάμε τα αποτσίγαρα μόνο στα ειδικά σταχτοδοχεία.
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4.6 Απαγορεύεται να γράφουμε με σπρέι ή μαρκαδόρους στις εγκαταστάσεις.

5. Ασφάλεια
5.1 Τα μικρά παιδιά είναι πάντα υπό την εποπτεία ενηλίκων.
5.2 Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση τα Μέλη μας να προσέχουν τα προσωπικά τους είδη.
5.3 Ενημερώνουμε τον Ν.Ο.Β. εάν διαπιστώσουμε φθορές στον Όμιλο.
5.4 Στο χώρο του Ομίλου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία
προσώπων και αγαθών.

6. Κολύμπι με ασφάλεια
6.1 Κολυμπάμε ελεύθερα εντός των οριοθετημένων χώρων.
6.2 Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διέλευση πλεούμενων μέσων (βάρκες,
ιστιοσανίδες, κλπ.)
6.3 Δεν επιτρέπεται η χρήση ψαροντούφεκου.
6.4 Ακολουθούμε τις συστάσεις του ναυαγοσώστη.

7. Στάθμευση στον Ν.Ο.Β.
7.1 Ο χώρος στάθμευσης μπροστά από την κύριο είσοδο του Ν.Ο.Β. και στην «Αρμονία»
χρησιμοποιείται μόνο από τα Μέλη του Ομίλου.
7.2 Μοτοποδήλατα, ποδήλατα και πατίνια παραμένουν στο χώρο στάθμευσης του
Ομίλου και απαγορεύεται η είσοδός τους στις εγκαταστάσεις.
7.3 Δεν επιτρέπεται η στάθμευση χωρίς να έχει τοποθετηθεί η ειδική κάρτα στάθμευσης
του έτους 2022 στο όχημα.
7.4 Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των παρκαδόρων.
7.5 Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο στάθμευσης από το αντίθετο ρεύμα (έξοδος).
7.6 Η κυκλική κυκλοφορία στην πλατεία του χώρου στάθμευσης πρέπει να λειτουργεί
χωρίς εμπόδια
7.7 Δεν επιτρέπεται η φραγή της εισόδου του Ν.Ο.Β. καθώς πρέπει να είναι ελεύθερη
για τη διακίνηση οχήματος ανάγκης σε περίπτωση ανάγκης (ασθενοφόρο, πυρκαγιάς
κλπ.).
7.8 Όσοι εξέρχονται από το χώρο στάθμευσης έχουν προτεραιότητα.
7.9 Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά η στάθμευση στο χώρο
στάθμευσης του Ομίλου

3

7.10

Όσα μέλη δεν συμφωνούν με τη διαδικασία αυτή, οφείλουν να

σταθμεύουν τα οχήματά τους εκτός του χώρου στάθμευσης του Ομίλου.
7.11

Οι παρκαδόροι φέρουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

8. Οικονομία στο νερό και στο ηλεκτρικό
8.1 Παρακαλούμε για την ορθή χρήση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος.
8.2 Ελέγχουμε στο τέλος ότι έχει κλείσει καλά η βρύση.
8.3 Απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν / αφρόλουτρου στα εξωτερικά ντους του Ομίλου.

9. Ηχορύπανση
9.1 Δεν επιτρέπεται η χρήση ηχητικών συσκευών ή μουσικών οργάνων.

10. Παροχή πρώτων βοηθειών & Ιατρείο
10.1

Σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών, καλείτε τη νοσηλεύτρια

του Ν.Ο.Β. που βρίσκεται στο χώρο του Ιατρείου. Σε κάθε περίπτωση, οι
ναυαγοσώστες που βρίσκονται στους ειδικούς πύργους στο χώρο του Σκι και της
Νότιας Πλαζ διαθέτουν υλικό πρώτων βοηθειών.
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