
 
 

 االستخدام قانون

 شايبلر بالتزلمنطقة الشواء 

  

 من فضلك :

 !استخدم فقط الشواية وألواح التسخين المتوفرة. ال يسمح بتركيب مواقد شواء إضافية 
  وليس الخشب)! للشواء الفحماستخدم فقط لحي: تجنب الضوضاء والدخان غير الضروريين (احترم ا 
 اكما تريد أن تجده نطقةغادر الم: 
 نفاياتك معك! خذ 
 !اتبع هذه القواعد القليلة، حتى يتمكن الكثير من الناس من االستمتاع بمنطقة الشواء هذه لفترة طويلة  

  

 :انتباه

  مساًء. 10صباًحا و  8الساعة  بينيمكن استخدام منطقة الشواء فقط 
   استخدام منطقة الشواء على مسؤوليتك الخاصة.يتم 
  في جميع األوقات. وقدمراقبة الشواء والميجب 
   مادة كافية إلطفاء الحريق (رمل ، طفاية حريق ، بطانية حريق). التوفر علىيجب 
  يوجد خطر حدوث حروق بسبب بخار الماء الناتج! إذ بالماء وقدال تطفئ الم 
  .يمنع التخييم 

 

 !تجمعكموشوائكم ب وااستمتع

 

  سعافاإلو  اإلطفاءرجال  112 :في حالة الطوارئ

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 
 

 ماستخداتفاقية اال

 شايبلر بالتزلمنطقة الشواء 

 

 اأؤكد بموجبه

 : ............................................... ..................... االسم الشخصي

 : ............................................... .........................لعائلياالسم ا

 ................................................... ..........................عنوان : ال

 .هاتف : ................................................. ............................ال

البيانات وأنني سأستخدم منطقة الشواء  باإلضافة إلى معلومات حماية شايبلر بالتزالخاص باستخدام منطقة الشواء  قانونأنني قد قرأت ال
 تاريخ).ال:................................................(يوم

 ،ألتزم

 تأكد من أن مجموعتي تتبع جميع القواعد ؛بال -

الرماد،  مكبماد في رإلقاء ال شواية، تنظيف الإذا تركنا منطقة الشواء نظيفة ومرتبة ( سأسترجعهايورو والتي  50دفع وديعة قدرها ب -
 ؛في حالة جيدة(المفاتيح، صواني الشواء، إلخ) ت إعادة األشياء المستعارة نفايات، تنظيف الطاوالت) وإذا تم عدم وجود

 التقاط صورة لمنطقة الشواء قبل وبعد استخدامها من قبل مجموعتي كدليل؛ب -

للتلف المتعمد من قبل  اأو تعرضهة نظيف نطقةفي حالة عدم ترك الم ةدفع تكاليف التنظيف واإلصالح من قبل دائرة األشغال العامب -
  .مجموعتي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    :التالية شياءلقد استعرت األ

 مفتاح      (... :العدد) أطباق الشواء  

  قفاز شواء    فرشاة شواء     بطانية حريق  

  (الوقت)………………………… .. (التاريخ) ، ………………………………. : يوماألغراض إعادة  

  ................................................... (التاريخ)يومأوبن، 

  ……………………………………………………………………… :توقيع مستخدم منطقة الشواء

  تم تسليم األغراض واستالم الوديعة:

              ………………………………………………………  
  اسم وتوقيع مسلم األغراض:               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  إشعار الخصوصية:

االسم العائلي ( ة للتنظيمالالزمالبيانات  معالجة فقط. تتم شايبلر بالتزبياناتك من أجل تنظيم استخدام منطقة الشواء في  أوبنتعالج مدينة 
حتى نهاية المشروع (فترة استخدام منطقة الشواء)  هاتخزينو ورقم الهاتف والعنوان). سيتم استخدام البيانات لالتصال بك والشخصي

 البيانات إلى أطراف ثالثة.إرسال ثم يتم حذفها. لن يتم 

، ولن 2016أبريل  27بتاريخ  2016/679رقم  عامة لحماية البياناتالمسؤولة عن معالجة بياناتك وفقًا لالئحة ال أوبنمدينة تعتبر 
مسؤول حماية  التواصل معلذلك فإن حقوقك الشخصية موضع اهتمام خاص. يمكنك  ،تستخدم هذه البيانات إال للغرض والمدة المحددين
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