Szósta zmiana ogólnych warunków użytkowania pływalnii
krytej i otwartej miasta Weißenfels
z dnia 22 lutego 1996 r. (WSF Dz.U. nr 2/1996, str. 9), zmieniony w dniu 24 lipca
1998 r. (WSF Dz.U. nr 7/1998, str. 6), zmieniony w dniu 11 grudnia 2001 r. ( 8),
zmieniony w dniu 5 lutego 2002 r. (WSF - Dz.U. nr 3/2002, s. 5) i zmieniony w dniu
11 maja 2005 r. (WSF Dz.U. nr L 20, s. 1). 5/2005, s. 10), ponownie opublikowany z
poprawkami w WSF-OJ. Nr 6/2005, str. 7.; zmieniony 23 marca 2016 r. (WSF-ABI nr
4/2016, str. 17)

I.

Warunki użytkowania

1. Korzystanie z pływalnii
1.1. Korzystanie z pływalnii jest możliwe po uiszczeniu opłaty określonej w tabeli
opłat.
Przed wejściem do pływalnii należy zakupić bilet, który uprawnia do jednorazowego
(bilet jednodniowy) lub wielokrotnego (karnet) korzystania z kąpieli, w zależności od
rodzaju biletu. Bilet wstępu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
Przekraczanie terenu pływalnii możliwe jest jedynie wejściem głównym.
Po opuszczeniu terenu pływalnii bilet traci ważność.
1.2. Korzystanie z pływalnii w kontekście niniejszych Ogólnych Warunków jest
ogólnie dozwolone każdemu.
Dostęp jest niedozwolony:
a) osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu bądź które spożywały środki
odurzające i narkotyki.
b) osobom wnoszącym na teren basenu zwierzęta,
c) osobom z chorobami zakaźnymi.
Osoby z chorobami skóry i otwartymi ranami nie mogą korzystać z basenów.
Osoby z tendencją do drgawek i omdlenia, a także osoby upośledzone umysłowo i
niewidome oraz dzieci poniżej 6 roku życia mogą korzystać z basenu jedynie pod
opieką osób trzecich.
1.3. Warunki korzystania z basenu w ramach szkolnych zajęć sportowych są
regulowane na podstawie umowy prawa publicznego między przedsiębiorstwem
sportowo-rekreacyjnym miasta Weißenfels a zarządcą szkoły.

2. Godziny otwarcia
Pływalnia ma ustalone godziny otwarcia. Są one ustalane przez kierownictwo
Centrum Sportu i Rekreacji miasta Weissenfels, ogłaszane lokalnej prasie i widoczne
przy wejściu do pływalnii. Decyzją zarządu ds. sportu i rekreacji miasta Weissenfels
można odstąpić od ustalonych godzin otwarcia.
3. Zachowanie podczas kąpieli
3.1. Każdy kąpiący się musi zachowywać się w taki sposób, aby zagwarantować
przyzwoitość, a także bezpieczeństwo, czystość i porządek w basenach bez
zakłócania spokoju pozostałych użytkowników basenu.
3.2. Należy rozsądnie obchodzić się z wyposażeniem pływalnii.
3.3. Wszelkie zauważone uszkodzenia mechaniczne na terenie pływalnii należy
niezwłocznie zgłosić personelowi basenu.
3.4. Aby uniknąć wypadków, zabrania się:
- zanurzania innych kąpiących się, wpychania do basenu lub nękania ich poprzez
ćwiczenia i gry sportowe,
- gry w piłkę wokół wieży ratunkowej basenu (w promieniu 15 metrów)
Skoki z odskocznii / trampoliny jak również wchodzenie lub wychodzenie z basenu
inaczej niż przez schody i drabiny odbywają się na własne ryzyko.
Należy przestrzegać instrukcji personelu basenu.
Skakanie z odskocznii z rozbiegu jak również podwodne pływanie i nurkowanie w
strefie skoków są niedozwolone.
Osoby nie potrafiące pływać mogą korzystać z basenu pływackiego wyłącznie do
nauki pływania pod okiem instruktora.
Korzystanie ze zjeżdżalni jest dozwolone tylko po zatwierdzeniu przez personel
basenu i na własne ryzyko. Każdy kąpiący się musi upewnić się z góry, że obszar
zanurzenia jest wolny.
Korzystanie z wodnego placu zabaw i placu zabaw odbywa się na własne ryzyko.
3.5. Ze względów higienicznych należy przestrzegać następujących specyfikacji:
- korzystanie z basenu możliwe jest jedynie w przystosowanym do tego stroju
kąpielowym,
- plucie w basenie i łazience jest niedozwolone,
- spożywanie żywności w basenach nie jest dozwolone.

Każdy kąpiący się musi korzystać z basenu przejściowego przed wejściem na basen
właściwy.
3.6. Przedmioty zabronione
Wszystkim odwiedzającym zabrania się wnoszenia na teren pływalnii następujących
przedmiotów:
- wszelkiego rodzaju broni,
- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
- butli rozpylających gaz, substancji korozyjnych lub barwiących, zbiorników
ciśnieniowych na gazy palne, z wyjątkiem komercyjnych zapalniczek kieszonkowych,
- materiałów pirotechnicznych, takich jak petardy, bomby dymne, proszek dymny,
ognie itp.
- przedmiotów łatwopalnych, drążków, kijów (z wyjątkiem wymaganych pomocy do
chodzenia) itp.,
- mechanicznie lub elektrycznie sterowanych instrumentów dźwiękowych (takich jak
megafon, fanfary itp.),
- pism, plakatów i innych przedmiotów, które służą wyrażaniu opinii publicznej (takich
jak rasistowski, ksenofobiczny, prawicowy radykalny, nazistowski lub polityczny
materiał propagandowy),
- dużych przedmiotów, jak również drabin, taboretów, krzeseł, pudełek itp.
- wskaźników laserowych, gwizdków,
- sztandarów i przezroczystych prętów
- dużych banerów (maks. 1 m²), większej ilości papieru, rolek tapety, konfetti itp.,
- leków w rozumieniu ustawy o środkach odurzających (BtMG),
- zwierząt wszelkiego rodzaju.
3.7. Zakłócanie spokoju
Kąpiącym się nie wolno używać instrumentów muzycznych, telefonów komórkowych,
odtwarzaczy audio ani telewizorów, jeśli powoduje to irytację innych kąpiących się.
3.8. Palenie
Palenie dozwolone jest na terenie basenu odkrytego jednyie poza szatnią, strefą
sanitarną i kąpielową. Należy używać przeznaczonych do tego celu popielniczek.
Miejsca do opalania (m.in. leżaki) powinny być wolne od resztek papierosów.
3.9. Fotografowanie

Fotografowanie i filmowanie innych osób i grup bez ich zgody jest niedozwolone. W
obszarze basenowym fotografowanie jest całkowicie zabronione. Fotografowanie i
filmowanie w celach komercyjnych i dla prasy wymaga uprzedniej zgody
kierownictwa.
Należy przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
4. Usługi dodatkowe
Każdy kąpiący się może korzystać z gier i sprzętu sportowego za opłatą według
tabeli opłat za okres wskazany w tabeli opłat.
5. Parkowanie pojazdów
Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
6. Nadzór nad przestrzeganiem ogólnych warunków pływania
6.1. Personel basenu jest upoważniony do podejmowania kroków niezbędnych do
utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu. Każdy kąpiący się musi natychmiast zastosować się do
instrukcji personelu.
6.2. Personel basenu jest upoważniony do wydalenia użytkowników
nieprzestrzegających regulaminu pływalnii. W takim przypadku koszty biletu wstępu
nie są zwracane.
Osoby nie postępujące zgodnie z instrukcjami personelu mają obowiązek opuścić
teren pływalnii. W innym przypadku wzywane są służby policjyjne.
6.3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków użytkowania pływalnii, zarząd centrum ds. sportu i rekreacji miasta
Weissenfels może wykluczyć kąpiących się z korzystania z pływalnii przez okres
jednego roku.
7. Utracone mienie
Znalezione mienie należy przekazać personelowi basenu w celu dalszego
przekazania do miejskiego biura rzeczy znalezionych (Einwohnermeldeamt).
8. Odpowiedzialność cywilna
8.1. Kąpiący się korzystają z basenu i jego wyposażenia na własne ryzyko.
8.2. W przypadku obrażeń cielesnych lub szkód majątkowych operator ponosi
odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przepisów ustawowych.
8.3. Za utratę lub uszkodzenie sprzętu do tymczasowego użytkowania zgodnie z ust.
4. kąpiący lub jego przedstawiciel prawny muszą zapłacić pełne odszkodowanie za
zastąpienie uszkodzonego mienia.

Utratę lub uszkodzenie tych urządzeń należy niezwłocznie zgłosić personelowi spa.

II Harmonogram opłat
*Patrz: tabela opłat w języku niemieckim!

III. Wejście w życie
Ta zmiana ogólnych warunków użytkowania pływalnii krytej i otwartej miasta
Weißenfels wchodzi w życie z dniem 01.06.2019.

Weißenfels, dnia 26/03/2019

centrum ds. sportu i rekreacji miasta Weissenfels

Schikorr
Kierowniczka zakładu

