KOPALIŠKI RED
1.

Obiskovalci bazenskega kompleksa so dolžni spoštovati kopališki red in kopališke oznake.

2.

Vstop v bazenski kompleks je mogoč samo z elektronsko zapestnico.

3.

Z zapestnico je omogočeno poslovanje v okviru kompleksa (plačevanje hrane in pijače v Pool baru).

4.

Izguba zapestnice se zaračuna 10,00 €.

5.

Otroci do 7. leta starosti lahko vstopajo v bazenski kompleks samo v spremstvu odrasle osebe. Otrokom
do 1. leta starosti ne priporočamo kopanja v termalni vodi.

6.

V bazenu je obvezna uporaba kopalk. Majhni otroci morajo v bazenu nositi neoprenske kopalke ali kopalne
pleničke. Vstop v oblačilih (majčke, spodnje perilo, bermuda hlače,…) ni dovoljen. Oblačila in obutev je
obvezno shraniti v garderobi kopališča. Uprava ne odgovarja za stvari, ki se vnašajo na kopališče.

7.

Pred vstopom v bazenski kompleks je obvezno tuširanje in uporaba dezinfekcijskega prehoda.

8.

Vodja organizirane skupine obiskovalcev se mora z reševalcem iz vode dogovoriti o varnostnih ukrepih in
posebnih željah skupine.

9.

Po sončenju na terasi, obisku savne ali masaže se morajo obiskovalci pred vstopom v vodo ponovno
stuširati.

10.

Zdravstveno občutljivi obiskovalci se morajo pred vhodom v vodo javiti reševalcu iz vode.

11.

Vstop v savne v kopalkah ni dovoljen. Obvezna je uporaba brisače ali rjuhe.

12.

Obiskovalci so dolžni skrbeti za osebno higieno in higieno v bazenskem kompleksu, predvsem pa z 		
ničemer ne smejo onesnaževati kopalne vode.

13.

Obiskovalci se morajo ravnati po navodilih kopališkega reda, kopaliških znakov ter navodilih in opozorilih
reševalcev iz vode. Obiskovalci ne smejo uporabljati naprav in objektov na kopališču v nasprotju s 		
predvideno uporabo oziroma tako, da ogrožajo druge kopalce ali sebe.

14.

V bazenskem kompleksu kajenje ni dovoljeno, kot tudi ne vstop pod vplivom nedovoljenih poživil ali 		
alkohola.

15.

Vnos hrane in pijače v bazenski kompleks ni dovoljen in se sankcionira z odhodom iz kompleksa.

16.

Zaradi zdravstvenih razlogov je v bazenu s temperaturo nad 34 oC uporaba omejena na maksimalno 		
15 min. Glavni zdravilni dejavnik termalne vode je kalcij-magnezij hidrogenkarbonatna alkalna 		
akratoterma s temperaturo vode na izviru od 35 do 36,5 oC.

17.

Obisk in uporaba naprav na bazenskem kompleksu je na lastno odgovornost.

18.

V primeru kakršnih koli nejasnosti ali težav se obrnite na najbližjega uslužbenca Term Dobrna.

19.

Izmenjava zapestnic med obiskovalci ni dovoljena. Zloraba se sankcionira z odvzemom.

20.

Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:
- če se ne ravna po določbah kopališkega reda, opozorilnih znakih v kopališču ter po navodilih in opozorilih
reševalca iz vode v kopališčih;
- če uporablja kopališke naprave v nasprotju s kopališkim redom oziroma tako, da s tem ogroža druge 		
kopalce ali sebe ali če namerno ali iz malomarnosti onesnažuje vodo in druge površine kopališča.

21.

Na kopališču se morajo obiskovalci ravnati po naslednjih kopaliških znakih:
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