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Şert û merc 
Şaredariya Uppsala ji bo her kesî ye. Eger hûn avahiyên şaredariyê bi kirê bikin, berpirsiyariya we ye ku 
hûn vê veqetandinê û kodê tevgerê bişopînin û nirxên girîng ên şaredariya Uppsala, yên wekî wekhevî, 

cihêrengî û edaletê bişopînin. Ji bo ku hûn beşek ji tevahiya rêzik û zagonên cihên din bistînin, hûn 

dikarin wan li ser malpera şaredariyê bi swêdî bixwînin boknings--och-ordningsregler-2020.pdf 
(uppsala.se) 
 

Çi tê serê odeya xwarinê/salonê?  
Kesê ku kirê dike divê herî kêm 18 salî be. Kesê ku kirêdar e, ji cihî re berpirsiyar e. Hûn berpirsiyar in 

ku li cihî mêze bikin da ku gava hûn gihîştin û gava hûn derketin her tişt paqij xuya bike. Eger 

pirsgirêkek di malperê de hebe, bokning@uppsala.se agadar bikin. Ji kerema xwe wêneyek pêvebike 
Wekî din, hûn dikarin bibin berpirsiyarê xeletiya kesek din.  
Li ser malperê, rûtînek paqijkirinê û nexşeyek li ser rayêxê heye. Eger hûn rayêxê vedigerînin cihê xwe, 

divê hûn wê wekî ku li ser nexşeyê tê xuyang kirin ji nû ve bi cih bikin. Di dema derketinê de divê cih 
paqij û paqij be. Divê derî û pencere bên girtin. 

 
Kesê kirêdar berpirsiyar e li ser paqijkirina kûr a hemî rûyên ku hatine bikar anîn berpirsiyar e. Eger 
hûn paqij nekin an rêzikan neşopînin, hûn ê 500 SEK bidin û lêçûna nûavakirina cihê ji we tê bistînin.  

 

Paqijkirina kûr tê vê wateyê: 
• Divê zibil nava setilê çopê bên avêtin.  

• Divê erd bê paqijkirin. Ji bo nimûne, xîz, soda, berfa heliyayî, konfetî divê bên şûştin an jî 

paqijkirin. 
• Divê kursî û mase werin paqijkirin û wekî ku li ser nexşeyê tê xuyang kirin. 
• Her tiştê ku we bi xwe re anî, divê were hilanîn. Ji bo nimûne xwarin, balon, amûr, zibil û bermay. 

 

Hûn nikarin bêyî destûra taybetî babetên jêr li ew cihî bikin: 
• Alkol qedexe ye. 

• Dev ji anîna gûz û behîvên nav xaniyan berdin. 

• Destûr nayê dayîn ku zarok bêyî mezinekî berpirsiyar li cihî tenê bimînin.  

• Tu nikarî metbexê û alavên metbexê li cihê bikar bînin. 

• Li ser malperê werzişên topê yên wekî futbolê nelîzin. 

• Xwarinê li cihê xwe nepêjin, tenê xwarinên amade pêşkêş bikin. 

• Cihê qeydkirî nedin kesekî din. 

• Reklam û belavokan nezeliqînin.  

• Hûn nikarin xwarin an vexwarina xwe bînin cihê Fyrishov. 
 

Cixare û tiryak qet destûr nayê dayîn.  
  

Hûn berpirsiyar in ku rêzikên ewlehiya agir bişopînin, deriyên derketinên acîl negirin, û ji destûrê 

zêdetir mirov li cihê we kom nebin. 

Piştî 22:00 Yekşem-Pêncşem û piştî 23:00 Înî-Şemiyê divê aram û bêdeng be. 

 
Qeydkirin, betalkirin û binpêkirina peymanê 
Ji bo betalkirina belaş, divê hûn herî kêm pênc roj berê ev karî bikin. Eger pêwîst bike ku qeydkirina 

xwe ji berî pênc rojan zûtir betal bikin, divê hûn wê bi emailê bişînin bokning@uppsala.se. Eger hûn 

kêmtir ji pênc rojan pêştir betal bikin, divê hûn xercî bidin. Eger we qeydkirina xwe betal nekiribe, ji 
bo rojên hefteyê 1000 SEK û ji bo dawiya hefteyê jî 1500 SEK dê were zêdekirin. 
Eger peyman bê binpêkirin, şaredarî dikare biryar bide ku qeydkirina tavilê neyê sepandin.  

Di rewşa sê hişyariyan de, hûnê bêne rawestandin û qeydkirinê paşerojê dê werin betal kirin.  

https://www.uppsala.se/contentassets/e5eb7440ed954d2b9604f654154cce22/boknings--och-ordningsregler-2020.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/e5eb7440ed954d2b9604f654154cce22/boknings--och-ordningsregler-2020.pdf
mailto:bokning@uppsala.se

	Şert û merc
	Di rewşa sê hişyariyan de, hûnê bêne rawestandin û qeydkirinê paşerojê dê werin betal kirin.

