Правила побуту та купання в відкритому
басейні Hollern-Twielenfleth
I. Загальні положення
Правила побуту та купання забезпечують безпеку, порядок і чистоту у відкритому басейні HollernTwielenfleth, включаючи входи та відкриті приміщення.
•

Правила побуту та правила купання є обов'язковими для всіх, хто купається. Заходячи в басейн,
кожен відвідувач дотримує ці та всі інші правила для безпечної та впорядкованої роботи.

•

До меблів басейну слід ставитися дбайливо. У разі неправильного використання, забруднення
або пошкодження відповідальність за шкоду несе купальник. За забруднення може стягуватися
спеціальна плата за прибирання, розмір якої визначається в кожному окремому випадку
відповідно до зусиль.

•

Купальники повинні утримуватися від усього, що суперечить хорошій моралі та підтримці
безпеки та порядку.

•

Фотографування та зйомка незнайомих людей та груп без їхньої згоди заборонено. Фотозйомка
та зйомка в комерційних цілях та для преси вимагає попереднього погодження з керівництвом.

•

У будівлі, біля басейну та в дитячому басейні не можна палити. Це стосується і електронних
сигарет. Є острови для куріння.Острівці для куріння розташовані між басейном для неплавців і
будинком у напрямку до кіоску. Будь ласка, використовуйте надані попільнички.Місця для
засмаги повинні бути вільними від недопалків.

•

Контейнери зі скла (пляшки) та інших матеріалів, що розбиваються, забороняється
використовувати в місцях переодягання, сантехніки та купання.

•

Вживання їжі в місцях для переодягання, сантехніки та купання заборонено.

•

Керівник басейну або його представник здійснюють домашні повноваження щодо всіх
відвідувачів. Відвідувачі, які порушують побутові та правила купання, можуть бути тимчасово
або назавжди відсторонені від відвідуваннябасейну. У таких випадках вступний внесок не
повертається.

•

Знайдені речі необхідно передати персоналу.

•

Купальцям заборонено користуватися музичними інструментами, пристроями для відтворення
звуку, радіо- та телевізійними пристроями, якщо це викликає роздратування в
іншихвідвідувачів.

•

Охолодження скляних пляшок та іншої тари з крихких матеріалів заборонено в басейнах та в
санітарних приміщеннях.

•
•

Запити, пропозиції та скарги приймаються персоналом басейну або спільною громадою Люе.
У разі сумнівів, персонал басейну забезпечить безперебійну роботу басейну. Необхідно
дотримуватися вказівок персоналу басейну.
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II. Час роботи та доступ
•

Про відкриття та закриття басейну буде публічно оголошено на початку та в кінці купального
сезону, як і час роботи. Залежно від погоди час роботи можна змінити, скоротити або закрити
басейн. Звернення до спільного муніципалітету Люе не можуть цього змінити.

•

Допуск до басейну припиняється за 30 хвилин до закінчення роботи. Зона купання повинна
бути звільнена за 15 хвилин до закриття.

•

Керівництво може обмежити користування басейном або його частинами, не несучи
відшкодування або зменшення вхідного внеску. Наприклад, для шкільного та клубного
плавання, курсів або заходів.

•

Доступ заборонено:
а) особи, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння;
б) особи, які беруть з собою тварин,
в) особи, які страждають на хворобу, яка підлягає повідомленню (у разі сумніву, можна
вимагати медичну довідку) або відкриті рани,
d) Люди, які хочуть використовувати басейн для комерційних або інших цілей, не пов'язаних з
плаванням.

•

Діти віком до 7 років можуть відвідувати відкритий басейн лише у супроводі відповідного
супутникa

•

Особам, які не можуть безпечно пересуватися без сторонньої допомоги, дозволяється
користуватися басейном лише разом із супроводжуючою особою.

•

Кожен, хто купається, повинен мати дійсний вхідний квиток. Вхідні квитки дають право на
одноразове відвідування басейну. З цього списку виключені квитки на абонементи. За запитом
вхідний квиток необхідно показати співробітникам басейну.

•

Придбані вхідні квитки не повертаються, збори не повертаються. Втрачені квитки не будуть
замінені. Це не стосується персональних абонементів. Після підтвердження втрати вони будуть
замінені.

III. Відповідальність
•

Відвідувачі користуються відкритим басейном на власний ризик. Уповноважені особи несуть
відповідальність лише у випадку умислу або грубої недбалості, за винятком шкоди, заподіяної
життю або здоров’ю. Це також стосується транспортних засобів, припаркованих на
паркувальних місцях басейну. Спільний муніципалітет Люе не несе відповідальності за
особливі обставини та збіг обставин, а також за недоліки, які не виявляються відразу, навіть
якщо дотримуються звичайних заходів.

•

Об'єднаний муніципалітет Люе несе відповідальність лише за втрату цінностей, готівки та одягу
відповідно до законодавчих норм. Це також стосується пошкодження речей третіми особами.

•

Надання гардеробу не несе жодного обов'язку по зберіганню. Під час користування шафками,
що замикаються, гість, який купається, несе відповідальність, зокрема, заблокувати їх і
перевірити, чи відповідний пристрій надійно замкнено, а також зберегти ключі.

•

У разі втрати ключів від гардеробної або орендованих або позичених речей стягується
вартістьїх заміни
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IV. Користування відкритим басейном
•

Гість басейну відповідає за замикання шафки та збереження ключа. Якщо ключ втрачено, право
власності на предмети має бути доведено до передачі вмісту шафки. Гість повинен оплатити
вартість заміни втраченого ключа або заміни замикаючого пристрою.

•

Шафи та сейфи, які все ще зачинені після закриття, будуть відкриватися працівниками басейну.
Тоді вміст вважається втраченим і знайденим.

•

Басейн можна використовувати тільки після прийняття душаю

•
•
•

Використання мила за межами душових кімнат заборонено.
У місцях босоніж не можна заходити у вуличниму взутті.
Перебування у вологій зоні відкритого басейну дозволяється лише в купальних костюмах.
Рішення про те, чи відповідає це вимогам, приймає наглядовий персонал.

•

Використання дошки та гірки для стрибків дозволяється лише після схвалення наглядовим
персоналом. Стрибки та ковзання - на свій страх і ризик. Розгойдування заборонено. Під час
стрибка переконайтеся в цьому
а) зона для стрибків вільна,
б) тільки одна особа заходить на дошку для стрибків,
в) стрибайте тільки прямо.
Купатися під зоною для пірнання при звільненні водолазної споруди заборонено.

•
•

Забороняється стрибати збоку, штовхати або кидати інших людей у басейн.

•

Використання спортивного та ігрового обладнання (наприклад, ласт, окулярів для дайвінгу,
спорядження для підводного плавання) та засобів для плавання дозволяється лише за згодою
наглядового персоналу. Використовуйте захисні окуляри (окуляри для плавання) на свій страх і
ризик. Використання засобів для плавання та ігрового обладнання в зоні для плавання басейну
заборонено.

•

Існуючу гірку можна використовувати тільки відповідно до розміщених знаків. Необхідно
дотримуватись безпечної дистанції. Місце для посадки необхідно негайно залишити.

•

Розважальні ігри та заняття спортом (наприклад, ігри з м’ячем) дозволені лише у спеціально
відведених місцях.

•

Неплавці можуть використовувати лише ту частину басейну, яка призначена для них, або
басейн, призначений для них.

•

Діти віком до 6 років можуть користуватися дитячим басейном лише під наглядом дорослого.

•

Бронювання стільців і шезлонгов не дозволяється.

•

Їжу та напої можна приносити лише для особистого споживання і не можна вживати в
роздягальні, санітарно-гігієнічних зонах та місцях для купання.

•

З усіма системами, засобами та обладнанням слід поводитися дбайливо. Папір, сміття та інші
предмети викидають у передбачені для цього кошики для макулатури та інші контейнери для
сміття.
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•

Ми просимо вас стежити за тими, хто купається з вами. Про нещасні випадки, травми та
порушення правил необхідно негайно повідомляти наглядовому персоналу.

V. Винятки
•

Правила побуту та купання застосовуються загального перебування в басейні. У разі особливих
подій можуть бути дозволені винятки з цих правил.

VI. Вступ в дію
Правила побуту та купання починають діяти негайно.

Холлерн-Твіленфлет, 05.12.2021
підпис голови спільного муніципалітету
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