التّعديلّالسّادسّلظروفّّالسّباحةّالعامّةّلمدينةّّفايسنفيلسّحولّاستخدامّ
المسبحّالمغلقّوالمفتوح
مجموعة التغييرات ابتدا ًء من تاريخ  22.02.1996في كل من التواريخ التالية23.03.2016 ،11.05.2005 ،05.02.2002 ،11.12.2001،24.07.1998 :
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شروطّاالستخدام:
استخدام المسابح:
 1.1يتم استخدام المسابح مقابل دفع الرسوم المحددة في جدول الرسوم.
يتعين على كل شخص شراء تذكرة قبل الدخول إلى المسابح عند المدخل ،مما يتيح له استخدام مرة
واحدة (تذكرة ليوم واحد) أو استخدام متعدد (تذكرة موسمية) للمسبح ،اعتماداً على نوع التذكرة .تذكرة
الدخول غير قابلة لالستخدام من أشخاص آخرين.
ال يسمح بالدخول إلى المسبح أو الخروج منه إال عبر المدخل.
عند مغادرة المسبح تفقد التذكرة صالحيتها.
 1.1يُسمح عموما ً باستخدام المسابح في سياق هذه الشروط واألحكام العامة ألي شخص.
يمنعّدخول:
أ) األشخاص الذين يخضعون بشكل واضح لتأثير الكحول والذين تناولوا المواد المسكرة والمخدرات.
ب) األشخاص الذين يصطحبون حيوانات.
ج) األشخاص الذين يعانون من األمراض المعدية.
ال يُسمح لألشخاص الذين يعانون من أمراض الجلد والجروح المفتوحة باستخدام حمامات السباحة.
يُسمح لألشخاص الذين يعانون من التشنجات واإلغماء وكذلك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
والمكفوفين بالدخول والبقاء فقط بمرافقة شخص مسؤول.
ال يُسمح لألطفال دون سن  6سنوات بالدخول إلى المسابح دون وصي مناسب.
 1.1يتم تنظيم شروط استخدام الرياضة المدرسية للمسابح على أساس عقد قانون عام بين قطاع الرياضة
والترفيه في مدينة فايسنفيلس ومسؤول المدرسة المعني.
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ساعات العمل:
للمسابح ساعات عمل محددة ،حيث يتم تعيينها من قبل إدارة مركز الرياضة والترفيه في مدينة
فايسنفيلس ،والتي تم اإلعالن عنها للصحافة المحلية وعرضها بوضوح في مداخل المسابح.
بقرار من إدارة العمليات الرياضية والترفيهية لمدينة فايسنفيلس يمكن تغيير مواعيد العمل المنشورة.
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السلوك في المسبح:
 .1.1يتعين على كل شخص أن يتصرف بطريقة تضمن الحشمة والعادات ،فضالً عن السالمة
والنظافة والنظام ،وأال يزعج السباحين اآلخرين.
 .1.1يُطلب من كل شخص التعامل مع جميع المرافق والمعدات بعناية.
 .1.1يجب اإلبالغ فوراً عن أي ضرر أو تلوث للمرافق والمعدات عند اكتشافه.

 .1.4لتجنب الحوادث ..ال يُسمح بــ :
 إغراق السباحين اآلخرين أو مضايقتهم من خالل التدريبات واأللعاب الرياضية. سوء استخدام األواني الزجاجية في جميع أنحاء المسبح أو لعب الكرة حول برج اإلنقاذ في حمامالسباحة (على بعد  15متر)
 القفز على مسؤوليتك الخاصة.أي شخص يدخل أو يغادر المسبح بخالف الدرج والساللم يكون على مسؤوليته الخاصة.
يجب مراعاة حظر برج الغوص باإلضافة إلى تعليمات موظفي المسبح.
من منصة برج الغوص يجب على العبي القفز مغادرة منطقة القفز بعد القفز مباشرةً ،حيث ال
يُسمح بالسباحة تحت الماء والغطس في منطقة القفز.
ال يجوز لغير السباحين استخدام المسبح إال لتعلم السباحة تحت إشراف مدرب.
ال يُسمح باستخدام الزحليقة إال بعد موافقة موظفي المسبح وذلك على مسؤوليتك الخاصة.
 .1.5ألسباب صحية  ،يجب مراعاة المواصفات التالية:
 ال يُسمح بالمسبح إال بارتداء مالبس السباحة. البصق في حوض السباحة وكذلك في الحمام بأكمله غير مسموح به. ال يُسمح باألكل في المسبح. .1.6المواد الممنوعة:
يُحظر على جميع الزوار حمل األشياء التالية:
 األسلحة أو العناصر التي يمكن استخدامها كأسلحة أو رشاقات. زجاجات رش الغاز أو المواد القابلة للتآكل أو تلوين أو أوعية ضغط الغازات القابلة لالشتعالوالضارة ،باستثناء والعات الجيب التجارية.
 األلعاب النارية ،قنابل الدخان ،مسحوق الدخان. األشياء القابلة لالشتعال واألعمدة والعصي (باستثناء أدوات المشي المطلوبة) أدوات الضوضاء التي تعمل ميكانيكيا ً أو كهربائيا ً (على سبيل المثال ،مكبرات الصوت) الكتابات والملصقات وغيرها من األشياء التي تخدم أي نوع من الرأي العام (مثل مواد الدعايةالعنصرية أو كراهية األجانب أو اليمين المتطرف أو النازي أو السياسي)
 األشياء الضخمة وكذلك الساللم ،البراز ،الكراسي ،الصناديق ،مؤشر ليزر ،صفارات. الفتات كبيرة (بحد أقصى 1متر مربع) ،كميات كبيرة من الورق ،ورق الحائط ،قصاصاتورقية.
 المخدرات بالمعنى المقصود في قانون المخدرات (.)BtMG -جميع أنواع الحيوانات.

 .1.7الضوضاء:
ال يُسمح للزوار باستخدام اآلالت الموسيقية أو الهواتف المحمولة أو مشغالت الصوت أو
التلفزيونات ،إذا كان هذا يسبب إزعاجا ً للزوار اآلخرين.
 .1.8التدخين:
يُسمح بالتدخين في المسبح الخارجي فقط خارج منطقة تبديل المالبس والصحية واالستحمام.
منافض السجائر موجودة لهذا الغرض الستخدامها ،حيث يجب أن تبقى مناطق السباحة خالية من
بقايا السجائر.
 .1.9التصوير:
ال يُسمح بتصوير األشخاص والمجموعات األخرى دون موافقتهم.
في مجال المسابح التصوير محظور.
لألغراض التجارية وللصحافة ،يتطلب التصوير الفوتوغرافي موافقة ُمسبقة من اإلدارة.
يجب مراعاة أحكام الالئحة العامة لحماية البيانات.
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خدمات إضافية:
يمكن لكل زائر استخدام معدات األلعاب والرياضة مقابل دفع الرسوم وفقا ً لجدول الرسوم للفترة
المحددة.
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مواقف السيارات:
وقوف السيارات من أي نوع مسموح به فقط في األماكن المخصصة.
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اإلشراف على االلتزام بالشروط العامة للسباحة:
 .6.1يُسمح لموظفي المسبح باتخاذ الترتيبات الالزمة للحفاظ على السالمة والنظام واالمتثال
ألحكام الشروط العامة ،يجب على كل زائر اتباع تعليمات طاقم المسبح على الفور.
 .6.1يُسمح لموظفي المسبح أثناء الخدمة بإخراج السباحين في حالة:
 تعريض األمن والنظام للخطر أو اإلخالل بهما أو إلحاق الضرر باآلخرين. مضايقة السباحين اآلخرين. تجاهل الشروط واألحكام العامة.ال تعويض لرسوم الدخول في هذه الحالة.
يجب على أي شخص ال يتبع تعليمات موظفي المسبح المناوبين بمغادرة المسبح توقع إخراجه من
المسبح بمساعدة الشرطة في هذه الحالة.
 .6.1في حال حدوث انتهاكات متكررة لألحكام العامة للسباحة ،يجوز إلدارة مركز الرياضة
والترفيه في مدينة فايسنفيلس استبعاد السباحين من استخدام المسبح لمدة سنة واحدة.
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المفقودات
يجب تسليم الممتلكات المفقودة إلى طاقم المسبح لنقلها إلى مكتب المفقودات في البلدية
(.)Einwohnermeldeamt
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المسؤولية:
 .8.1يستخدم الزوار المسابح والمرافق على مسؤوليتهم الخاصة ،مع التزام فريق العمل بالحفاظ
على المسابح والمرافق في حالة آمنة.
 .8.1بالنسبة لإلصابة الشخصية أو تلف الممتلكات ،يكون الموظف مسؤوالً فقط في نطاق األحكام
القانونية.
 .8.1في حال فقدان أو تلف المعدات يتعين على الزائر أو ممثله القانوني دفع تعويض كامل.
وهو مسؤول بشكل خاص عن الخسارة واألضرار الناجمة ،يجب إبالغ موظفي المسبح على الفور
عن تلف هذه األجهزة.
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جدولّالرّسوم:
 .1جدولّالرسوم:
 .1.1التذكرة اليومية  4.00يورو
 .1.1تذكرة يومية مخفضة  1.5يورو
 .1.1التذاكر الموسمية:
تذاكر البالغين ( 10تذاكر)  15.00يورو
رسوم مخفضة لـ  10بطاقات  10.00يورو
التذاكر الموسمية تفقد صالحيتها في نهاية الموسم.
 .1.4الرسوم ابتدا ًء من الساعة  17:00تخفض إلى  ،٪ 60تبعاّللفقرة .1.1

 1.40يورو

 .1.5التذكرة العائلية:
تكلفة ما يصل إلى شخصين بالغين وأربعة أطفال  11.50يورو
كل قاصر إضافي  1.00يورو
 .1.6الرسوم الخاصة:
يمكن إلدارة العمليات الرياضية والترفيهية لمدينة فايسنفلس ترتيب رسوم منفصلة مع األشخاص
االعتباريين من الحقوق العامة في سياق عقد قانون عام ومع أطراف ثالثة أخرى.
 .1.7رسوم الخدمات اإلضافية:
الستخدام األلعاب والمعدات الرياضية
كل ساعة وجهاز رياضي  1.50يورو
 .1.8اإلعفاء والرسوم المخفضة
 -بالنسبة لألشخاص حتى عمر  1سنوات ،ال يتم فرض رسوم.

 رسوم مخفضة في الحاالت المحددة لجدول األجور تُدفع لألشخاص من سن  1حتى  18عاماً(القاصرون).
الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة (حاليا ً .)٪ 7
 .2جدولّالرسومّللمسبحّالمغلق
 .1.1تكلفة الساعة  1.50يورو
 .1.1التكلفة لكل نصف ساعة  1.00يورو
 .1.1رسوم مخفضة لكل ساعة  1.00يورو
 .1.4رسوم مخفضة لكل نصف ساعة  0.50يورو
 .1.5تكلفة  11تذكرة لمدة ساعة  00،15يورو
 .1.6التكلفة لكل نصف ساعة  1.00يورو
 .1.7رسوم مخفضة لـ  11تذكرة لمدة ساعة  16.00يورو
 .1.8رسوم مخفضة لكل نصف ساعة  0.50يورو
 .1.9اإلعفاء والرسوم المخفضة
 بالنسبة لألشخاص حتى عمر  1سنوات  ،ال يتم فرض أي رسوم (إعفاء) رسوم مخفضة في الحاالت المحددة لجدول األجور تُدفع لألشخاص من سن  1حتى  18عاماً(القاصرون).
الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة (حاليا ً .)٪ 7
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دخولّحيزّالتنفيذ:
يدخل هذا التغيير في ظروف السباحة العامة لمدينة فايسنفيلس حيز التنفيذ في .01.06.1019

فايسنفلس 16.01.1019
قطاع الرياضة والترفيه في مدينة فايسنفيلس
شيكور
مدير القطاع

