Tala Islands’ Rules Regulations
The following are strictly prohibited in Tala Island:

Driving at a speed of more than 15 Km/hr.

Raising pets within the Island’s premises.

Utilization of balconies to hang clothes or to fix television reception equipment.

Utilization of the apartment for purposes other than those designated.

Placing gas cylinders in areas other than those designated. Gas cylinders are permitted only in the villas, not in
apartments or in buildings.

Placing refuse and waste in areas other than those designated.

Utilization of the lifts for carrying goods.

Smoking, eating or drinking in the building utilities.

Sitting or receiving visitors in the common parts, namely: land, building structure and parts and annexes.

Utilization of rooftops for any purpose other than those designated for service items, such as water tanks and air
conditioning units.

Allowing children or those subject to supervision, to play in areas other than the ones designated.

Utilization of motorized vehicles in Tala’s beaches (e.g. Jet skis and speed boats).

Fishing in the Tala Lagoon area.

Utilization of the common areas, including the pool, by non- Tala residents.

Utilization of the pool outside of its opening hours. The pool is open from 7 AM to 11 PM daily.

Children under 12 years of age being without supervision at the pool and in all external areas of Tala.

Entering the pool prior to taking a shower. This is for hygienic reasons only.

Running in or around the pool facility.

Inappropriate attire in the designated swimming areas. Proper swimming attire must be worn at all times,
including commenting between the apartments/ villas and the swimming pool.

Footwear inside the swimming pool.

Diving, back dives, somersaults, chicken fights or any other unsafe activities in the pool or from the side of the
pool.

Pets in the pool or its surrounding areas.

Large mats, bulky floats, snorkels and gears inside the pool.

Smoking, candy, food, or beverage inside the pool. No glass items, needles, safety pins and all sharp items are
permitted anywhere in the pool area. Food and refreshments may be consumed only in the patio areas of the
pool.

Grills, gas, barbeques or electric cooking device in the pool facility. Food and picnic baskets are permitted in the
pool area.

Alcoholic beverages in all common areas. Including the park pool.

Any person under the effect of alcohol in the pool facility.

Weak or non-swimmers in the deep end of the pool. Weak or non- swimmers must remain in shallow water no
deeper than chest level.

Persons suffering from any infections, contagious or sexually transmitted diseases or with open or bandaged
wounds of any type utilizing the pool.

Portable radios, CD players, and cassette players in the pool area. These will only be permitted if used with
personal head phones.

Parties in the pool facility.
Kindly note:
Property management will not be held responsible for any loss and/ or damages to personal property left in the
changing rooms or in any other part of the pool facility.
The property management declares that no lifeguards will be employed or stationed at the swimming pool.
The property management will not be responsible for any injury or death whatsoever caused to individuals using the
swimming pool.

Tala Security staff have the full authority to expel any person disobeying the rules or endangering his/ her own safety,
and /or other persons on Tala Island.
The property management reserves the right to change the rules & regulations at their discretion.

تعليمات وقوانين جزيرة تاال
الرجاء اتباع التالي:





























عدم قٌادة السٌارة بسرعة تفوق ال  51كٌلومتر فً الساعة.
عدم تربٌه الحٌوانات األلٌفة على الجزٌرة.
عدم تعلٌق المالبس فً الشرفات أو تركٌب اجهزة االستقبال التلفزٌونً.
عدم استخدام الشقق ألغراض غٌر المتفق علٌها.
عدم ترك اسطوانات الغاز فً األماكن غٌر المخصصة لهذه األغراض ،اسطوانات الغاز مسموح بها فقط فً الفلل وٌمنع
وضعها فً الشقق أو المبانً.
القاء المخلفات فً األماكن المخصصة لذلك.
عدم استخدام المصاعد لحمل األغراض.
مراعاة عدم التدخٌن أو األكل أو الشرب فً ممرات وردهة المبانً.
عدم الجلوس أو استقبال الضٌوف فً األماكن العامة للجزٌرة وبالتحدٌد :األراضً و المبانً أو االمتدادات الخارجٌة.
عدم استخدام السطح ألغراض أخرى غٌر المسموح بها ،حٌث ان السطح مخصص لخزانات المٌاه وأجهزة التكٌٌف.
مراعاة عدم ترك األطفال دون سن ال  51سنة بدون رعاٌة فً األماكن العامة.
ممنوع استخدام القوارب اآللٌة على الشاطئ (كالجت سكً أو الزوارق السرٌعة).
ممنوع صٌد السمك فً الخور المائً لجزٌرة تاال.
الرجاء عدم السماح لغٌر ساكنً جزٌرة تاال باستخدام المرافق العامة ومن ضمنها بركة السباحة.
البركة ستكون مفتوحة من الساعة السابعة صباحا ً وحتى الساعة الحادٌة عشرمسا ًء ٌومٌاً ،وٌمنع استخدامها خارج هذه
األوقات.
ألسباب صحٌة ٌرجى من جمٌع مستخدمً البركة دون استثناء أخذ حمام قبل دخولها.
عدم الجري فً أو حول البركة.
عدم ارتداء مالبس استحمام غٌر الئقة فً بركة السباحة وكذلك حٌن التنقل ما بٌن الشقق أو الفلل.
عدم ارتداء األحذٌة فً بركة السباحة.
عدم الغوص أو ممارسة أي ألعاب مائٌة خطرة فً بركة السباحة.
ممنوع اصطحاب الحٌوانات األلٌفة فً البركة أو المنطقة المحٌطة بها.
ممنوع استخدام اكسسوارات السباحة فً البركة ،كالمراتب الكبٌرة المائٌه القابلة للنفخ.
ٌمنع ادخال أي أدوات حادة أو خطرة الى البركة كالزجاجات أو الدبابٌس.
ٌمنع الشواء أو استخدام أي أفران الكترونٌة قرب منطقة البركة.
ٌمنع تناول المشروبات الكحولٌة فً جمٌع المناطق العامة ومن ضمنها بركة السباحة حٌت ان أي شخص سٌكون تحت
ثأثٌر المشروبات الكحولٌة سٌمنع من استخدام البركة.
ٌمنع الدخول فً المستوٌات العمٌقة من البركة لألشخاص الذٌن ال ٌجٌدون السباحة ،وٌنصح بالبقاء فً مستوٌات مٌاه
تصل كحد أقصى لمنطقة الصدر.
ٌمنع أي شخص لدٌه مرض معدي أو التهاب أو مرض جنسً ومصاب بجروح من دخول البركة.
ٌمنع اصطحاب أجهزة الرادٌو ومشغالت السً دي وأجهزة الكاسٌت إال فً حالة استخدام سماعات أذن خاصة.



ٌمنع إقامة حفالت فً البركة.

تنبيه:
تعلن االدارة بأنها لن تكون مسئولة عن فقدان أو ضرر ٌلحق بالممتلكات الشخصٌة فً غرف التبدٌل أو فً أي مرفق من
مرافق البركة.
توضح اإلدارة بأنه لن ٌعٌن حرس إنقاذ فً البركة.
اإلدارة لن تكون مسئولة عن أي إصابات أو حاالت وفاة فً البركة.
رجال أمن تاال لدٌهم كل الحق فً اٌقاف أي شخص ال ٌتبع التعلٌمات وٌعرض حٌاته أو حٌاتها أو حٌاة اآلخرٌن للخطر.
تحتفظ االدارة بحقها قً تغٌٌر هذة التعلٌمات بما تراه مناسباً.

