Lungsod ng Long Beach
Mga Parke, Pag-aaliw at Marine

Pansamantalang Outdoor na Pool sa Belmont
TANDAAN: BELMONT POOL IN SHORT COURSE METERS SETUP SA HUWEBES, HUNYO 9.
Para sa impormasyon tungkol sa pagpaplano at iminumungkahing disenyo ng bagong Belmont
Pool, pumunta sa www.BelmontPool.com.
Ang Pansamantalang Outdoor na Pool ay 50m x 25m ang laki at bukas sa publiko. Ang
temperature ng tubig ay 82º. Ang parking ay matatagpuan sa Granada Beach lot. Ang mga
metro sa loteng ito ay tumatanggap ng mga quarter lamang, $1 bawat oras.

Oras ng Paglangoy ng Publiko:

Lap Swim

L-B

5:30 am - 9:30 am

Mahabang Course

L/M/B

10 am -2 pm

Maikling Course

M/H

11 am - 2 pm

Maikling Course

M/H

7 pm - 9 pm

Maikling Course

Sab

8 am - 12 pm

Maikling Course

Lin

8 am - 12 pm

Mahabang Course

Recreation Swim

L/M

7 pm - 9 pm

Sab / Lin

12 pm -2 pm
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Water Exercise

L/M/B/Lin

11 am - 11:50 am

Mababaw na Tubig

M/H

7 pm - 7:50 pm

Mababaw na Tubig

L/M/B

10 am - 10:50 am

Lin

10 am -10:50 am

Fees

Adult

$4

Senior

$3

Kabataan

$1

Adult Swim Pass (25 visits)

$85

Youth Swim Pass (25 visits)

$25

Senior Swim Pass (25 visits)

$55

Water Exercise

$6

Water Exercise Pass (10 classes)

$41

Pag-aaral sa Paglangoy
Ang mga klase para sa kabataan ay 25 minuto ang haba; 50 minuto naman ang mga klase para
sa adult. Isasagawa ang registration para sa mga klase sa Belmont Plaza Pool sa regular na mga
naka-iskedyul na oras o online nang first-come, first-served na batayan. Mangyaring magrehistro nang maaga upang mareserba ang iyong pwesto sa klase at nang hindi lalampas nang
isang linggo bago ang simula ng sesyon.
Kung hindi ka sigurado sa kung aling antas kayo sasali, tumawag sa (562) 570-1806 o dumaan sa
may pool para sa isang swim test. Kakanselahin o pagsasamahin ang mga klase kung mababa
ang enrollment. Mangyaring mag- rehistro nang maaga upang mareserba ang iyong pwesto sa
klase at nang hindi lalampas nang isang linggo bago ang simula ng sesyon.
Maaaring kumpletuhin ang registration Online.
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Impormasyon Tungkol Sa Grupo
Ang Beach Swim Club: Competitive swim training para sa novice hanggang sa elite na antas.
Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang www.longbeachswimclub.com o tumawag sa
(562) 597-9744
Ang Long Beach Grunions: Isang masaya at masiglang U.S. Masters team at social club na
nagtataguyod ng diversity. Ang aming mga may coach na mga practice ay may mga workout
levels para sa mga manlalangoy mula beginner hanggang advanced. Para sa higit pang
impormasyon, bumisita sa www.lbgrunions.org.
Shore Aquatics: Competitive swim water polo programs para sa edad 5 taon hanggang adult.
Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang www.shoreaquatics.com o tumawag sa (562)
597-1382
SWIM Long Beach: U.S. Masters club swimming para sa mga adult para sa lahat ng antas mula
novice hanggang competitive pati training para sa triathlon. Para sa higit pang impormasyon,
pakibisita ang www.swimlongbeach.com
Ang mga batang mababa sa 48 " ang taas ay kinakailangang kasama ng isang adult sa tubig sa
lahat ng oras. Kinakailangan ang mga swimsuit. Hindi kami nagbibigay ng mga refund para sa
mga admission fee. Maaaring magbago ang mga mga iskedyul at bayarin.

Tungkol sa Make A Splash
Ang Make a Splash initiative ng USA Swimming Foundation ay isang pambansang kampanyang
nakatuon sa bata para sa kaligtasan sa tubig, na naglalayong maglaan ng oportunidad para sa
bawat bata sa America na matutong lumangoy. Sa pamamagitan ng Make a Splash, ang USA
Swimming Foundation ay nakisosyo sa mga provider ng mga nagtuturo ng paglangoy at mga
tumataguyod sa kaligtasan sa tubig sa buong bansa upang maglaaan ng pagtuturo para sa
panglangoy. Namuhunan ang USA Swimming Foundation ng milyong dolyar upang maglaan ng
mga grants sa mga karapat-dapat na Lokal na Kasosyong may programa para matutong
lumangoy, upang ipalaganap ang pambansang kaalaman, at pagsama-samahin ang mga
strategic partner para tapusin ang pagkalunod. Ngayon, higit sa 2 milyong bata ang
nakatanggap ng nakakaligtas ng buhay na mga lesson sa paglalangoy sa pamamagitan ng USA
Swimming Foundation Make a Splash Local Partner network, na binubuo ng higit sa 600
kwalipikadong nagbibigay ng pag-aaral sa buong bansa. Upang matuto nang higit pa, bisitahin
ang www.usaswimmingfoundation.org/makeasplash.
Mga Pool ng Long Beach:
Pools Home
Belmont Pool
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Martin Luther King Jr Park Pool
Silverado Park Pool
Millikan High School Pool
Jordan High School Pool
Cabrillo High School Pool

