
Follow the instructions of lifeguards at all times 

Swimming is limited to areas within. The designated bay 
lines, or as otherwise directed by the lifeguards 

Swimming is at your own risk when lifeguards are not 
on duty 

Swimming is not permitted when the beach is closed 
Children must be supervised at all times by a responsible 
adult

Nude and topless sunbathing is prohibited 

Dune protection zones cannot be entered (report any turtles 
to lifeguards)

Rough seas are a regular occurrence so take caution whilst 
using swimming areas

Respect your fellow beach visitors and please refrain 
from the following:
• Misuse beach facilities 
•  Loud and unruly behavior 
•  Loud music 
•  Camping 
•  Or pitching tents 
•  Fishing 
•  Pets 
•  Cooking food or open fires
•  Playing of cricket or other ball games, except in specifically 
   demarcated areas  

Respect the beach environment and dispose of trash 
including cigarette butts in the trash bins provided 

Glass products is not permitted 

Water sports limited to beach operator only and in 
demarcated areas 

These rules subject to change without notice

تبع تعلي�ت رجال اإلنقاذ يف جميع األوقات.

السباحة مقصورة عىل مناطق داخل. خطوط الخليج املحددة ، أو وفًقا 

لتوجيهات رجال اإلنقاذ.

السباحة عىل مسؤوليتك الخاصة عندما ال يكون رجال اإلنقاذ يف 

الخدمة.

ال يُسمح بالسباحة عندما يكون الشاطئ مغلًقا.

يجب أن يخضع األطفال لإلرشاف يف جميع األوقات من قبل شخص بالغ 

مسؤول.

يجب ارتداء مالبس السباحة املناسبة يف كافة االوقات عند تواجدك عىل 

الشاطئ .

ال ·كن الدخول إىل مناطق الكثبان الرملية (أبلغ عن أي سالحف إىل 

رجال اإلنقاذ).

 قد يحتوى البحر عىل تيارات قوية، لذا توخى الحذر أثناء استخدام 

الشاطئ. 

يجب احرتم  زوار الشاطئ ويرجى االمتناع ع� ييل:

• إساءة استخدام مرافق الشاطئ

• الشغب السلوك واملضطرب

• موسيقى صاخبة

• تخييم أو نصب الخيام

• صيد السمك

• حيوانات أليفة

• طهي الطعام أو النÄان املكشوفة

• لعب الكريكيت أو ألعاب الكرة األخرى، باستثناء املناطق املحددة 

عىل وجه التحديد

احرتم بيئة الشاطئ وتخلص من الق�مة Éا يف ذلك أعقاب السجائر يف 

صناديق الق�مة املتوفرة.

املنتجات الزجاجية غÄ مسموح بها

تقترص الرياضات املائية عىل مشغيل الشواطئ فقط ويف املناطق 

املحددة

هذه القواعد عرضة للتغيÄ دون إشعار


