RULES & REGUL ATIONS

قواعد وإرشادات

GENERAL RULES
Daily working hours of all swimming pools and beaches are
10AM to 7PM. Lifeguards are not on duty outside these hours.
A highly experienced team of lifeguards will be on site for your
safety. Kindly abide by their instructions.
Swimming suits are a must for swimming in all pools and
beaches. For your own safety and to maintain Marassi’s
facilities, swimming in any other attire is strictly prohibited.
Pets are allowed only in the North Beach. Owners are kindly
required to closely supervise their pets’ behavior.
For your comfort, our staff will help seat you at the beach on a
first-come, first-served basis.

BEACH CLUBHOUSE

قواعد عامة

Food and beverage will not be allowed into the Beach
Clubhouse from outside the facility. Food and Beverage
outlets at the facility are open throughout the day for your
convenience.
In the event that the Clubhouse reaches capacity, a sign will be
placed at the gate indicating that seating cannot be granted.
For your convenience, lockers are available in the Beach
Clubhouse to store your personal belongings.
Access to the Beach Clubhouse including dinner outlets is
open for homeowners and guests during the evening. This
excludes nightlife outlets and events.

Pool and beach facility regulations must be followed. Kindly
read the regulations listed on the bulletin boards at the gates
of each facility.

 صباحًا10 مواعيد العمل يوميًا بجميع الشواطىء وحمامات السباحة من
. فريق اإلنقاذ غير متاح خارج هذه الفترة.مساء
7 حتى
ً
. نرجو االلتزام بتعليماتهم.يوجد بالشاطئ فريق إنقاذ ذو خبرة عالية
اتباعا لمعايير السالمة الدولية وحفاظا على سالمة المرافق وعلى
 رجاء االلتزام بارتداء زي السباحة عند نزول المياه بحميع،المظهر العام
 ممنوع منعًا باتًا السباحة بأي مالبس.الشواطىء وحمامات السباحة
.أخرى
 رجاء.North Beach غير مسموح بتواجد الحيوانات األليفة إال في شاطئ
.من أصحاب الحيوانات األليفة مراقبة سلوك حيواناتهم
لضمان راحتك سيقوم أحد موظفينا بتحديد مكان مناسب لك على
. الشاطئ طبقا ألولوية الحضور
.يرجى االلتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة
.رجاء قراءة التعليمات المدرجة باللوحات الموضوعة على أبواب المرافق

Children below 14 years of age must be accompanied by adults
at all times.

عام والتواجد بصحبتهم14 يجب اإلشراف على األطفال دون سن
. باستمرار

Management is not responsible for any damage, loss or theft of
personal belongings.

.اإلدارة ليست مسئولة عن تلف أو فقدان أو سرقة أى متعلقات شخصية

HOMEOWNERS’ MEMBERSHIP CARDS
Homeowners’ Membership Cards grant its holder access to the
Beach Clubhouse and the North Beach during the daily working
hours.
Membership Cards are valid for individual holders and are not
transferable. Allowing others to use your card may result in
suspension or cancellation of your memberhip.
Only one nanny per family is allowed at the beach at any
time. Homeowners are required to issue Nanny Cards for
their children’s nannies by sending personal details and IDs to
marrasicards@emaar.ae
Membership cards do not grant access to nightlife outlets and
events. Marassi’s homeowners and their guests are welcome to
choose among several dining options at the Beach Clubhouse
during the evening.

البيتش كلوب هاوس
غير مسموح بدخول أى أغذية أو مشروبات من الخارج طبقا للقواعد
 منافذ المأكوالت والمشروبات بالكلوب هاوس مفتوحة. المعمول بها
.طوال اليوم فى سبيل راحتكم
 سيتم وضع عالمة عند البوابة،فى حالة إمتالء سعة الكلوب هاوس
إشارة إلى عدم توفر أماكن خالية للجلوس
.لضمان راحتك يوجد بالشاطئ خزائن أمان لحفظ أمتعتك وممتلكاتك
دخول الكلوب هاوس وأماكن العشاء متاح للمالك والزائرين خالل فترة
. هذا ال يتضمن الحفالت ومنافذ السهر الليلية،المساء

بطاقة العضوية
Beach Clubhouse بطاقة العضوية تمنح حاملها دخول
. وداخل مراكز المجتمعات خالل ساعات العمل اليوميةNorth Beach و
.بطاقة العضوية صالحة لحاملها فقط وغير صالحة ألى شخص آخر
وفى حال تداولها مع أخرين يحق إلدارة الشركة ووفقا لتقديرها المطلق
. سحب العضوية وإلغائها
 دخول المربيات إلى.على المالك إصدار بطاقة خاصة للمربيات
.الشاطىء فى أى وقت يقتصر على مربية واحدة فقط لكل عائلة
إلصدار بطاقة المربية الرجاء إرسال البيانات وإثبات الشخصية إلى
marassicards@emaar.ae
.بطاقة العضوية ال تمنح الدخول إلى الحفالت أو منافذ السهر الليلية
يمكن للسادة المالك وضيوفهم إختيار أى من خيارات العشاء المتنوعة
.فى البيتش كلوب هاوس في وقت المساء

