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KOPALIŠKI RED

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.
Vstop v bazenski kompleks in kompleks savn je mogoč samo z elektronsko zapestnico.
Plačilo na baru pri bazenu in v savni je možno z gotovino ali s plačilnimi karticami. Za goste hotela je možno plačilo tudi z računom na sobo.
Izguba zapestnice se zaračuna 10,00 €.
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.
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.
Pred vstopom v bazenski kompleks je obvezno tuširanje in uporaba dezinfekcijskega prehoda. Po sončenju na terasi, obisku savne ali
masaže se morajo obiskovalci pred vstopom v vodo ponovno stuširati.
V bazenskem kompleksu ni dovoljeno: skakanje v vodo in plavanje pod vodo, tekanje in igre na površinah ob bazenu, metanje predmetov
v bazen, povzročanje hrupa, vzpenjanje in hoja po toboganu otroškega bazena, onesnaževanje vodnih in obbazenskih površin,
nadlegovanje drugih kopalcev in gostov.
Vodja organizirane skupine obiskovalcev se mora z reševalcem iz vode dogovoriti o varnostnih ukrepih in posebnih željah skupine.
Zdravstveno občutljivi obiskovalci se morajo pred vhodom v vodo javiti reševalcu iz vode.
Vstop v savne v kopalkah ni dovoljen. Obvezna je uporaba brisače ali rjuhe.
Obiskovalci so dolžni skrbeti za osebno higieno in higieno v bazenskem kompleksu, predvsem pa z ničemer ne smejo onesnaževati
kopalne vode.
V bazenskem kompleksu kajenje ni dovoljeno, kot tudi ne vstop pod vplivom nedovoljenih poživil ali alkohola.
Vnos hrane in pijače v bazenski kompleks ni dovoljen in se sankcionira z odhodom iz kompleksa. Prepovedan je tudi vnos hladilnih torb,
torb za hrano, vnos steklenega inventarja, embalaže in drugih steklenih predmetov.
o
Zaradi zdravstvenih razlogov je v bazenu s temperaturo nad 34 C uporaba omejena na maksimalno 15 min. Glavni zdravilni dejavnik
o
termalne vode je kalcij-magnezij hidrogenkarbonatna alkalna akratoterma s temperaturo vode na izviru od 35 do 36,5 C.
Obisk in uporaba naprav na bazenskem kompleksu je na lastno odgovornost.
V primeru kakršnih koli nejasnosti ali težav se obrnite na najbližjega uslužbenca Term Dobrna.
Izmenjava zapestnic med obiskovalci ni dovoljena. Zloraba se sankcionira z odvzemom.
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.

20. Osebje Term Dobrna ima pravico:
- ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbe predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu ali
policiji. V primeru neupoštevanja navodil osebja Term Dobrna, osebje Term Dobrna pokliče policijo, ki ukrepa skladno z zakonom.
- prepovedati uporabo objektov in naprav obiskovalcu, ki s svojim ravnanjem ogroža lastno varnost ali varnost drugih obiskovalcev.
- zahtevati, da obiskovalec, ki kljub opozorilom kakorkoli ogroža varnost in/ali krši kopališki red, zapusti objekt.
21. Na kopališču se morajo obiskovalci ravnati po naslednjih kopaliških znakih:
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HIGIENSKI RED
Osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce (Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in
kopalna voda v bazenih, Ur. l. RS, št. 39/2011, 64/2011):
- pred vstopom v bazen se je potrebno vsakič oprhati, prav tako se je potrebno oprhati po obisku sanitarij; pred vstopom na kopališče oz.
v bazen je potrebno uporabiti sanitarije;
- ne vstopajte v bazen, če imate prebavne težave ali ste jih imeli v zadnjem tednu;
- izogibajte se požiranju kopalne vode; ne vnašajte hrane in pijače na bazen;
- v vodo se ne izkašljujte, ne izpihujte nosu, ne izpirajte ust, ne izločajte urina ali blata;
- opozorite osebje, če v vodi opazite izbljuvke, iztrebke ali druga onesnaženja;
- otroke pogosto vodite na sanitarije oziroma takoj, ko na to opozorijo;
- otrokom takoj menjajte pleničke, ko je potrebno; otroke temeljito umijte po previjanju, prav tako umijte svoje roke;
- mali otroci naj bodo v ločenem bazenu za otroke in ves čas pod nadzorom staršev ali skrbnikov.
ZDRAVSTVENA TVEGANJA IN OMEJITVE UPORABE SAVNE
Uporaba savne se odsvetuje ljudem, ki imajo: visok ali nizek pritisk, srčne težave, astmo, akutna vročinska stanja, akutna vnetja kože in
ostalih mehkih tkiv in sklepov, nalezljivo okužbo kože, nohtov ali zajedavce na koži ali lasišču. Nosečim ženskam odsvetujemo savno v
vseh oblikah, zanje ni primerno kljub temu, da ni škodljiva. Priporočamo, da se vsak, ki se odloči za redne obiske savne, predhodno
posvetuje z zdravnikom. Otrokom do 12. leta starosti vstop v savno ni dovoljen. Otrokom od 13. leta dalje je vstop dovoljen le v spremstvu
staršev ali skrbnikov, ki za njih osebno odgovarjajo.
PLAN ČIŠČENJA BAZENOV
- 2 x letno generalno čiščenje velikih bazenov, 1 x tedensko čiščenje otroškega in vročih bazenov (torek in sreda)
V vseh bazenih je pogostost odvzema vzorcev kopalne vode enkrat mesečno. Pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode:
- Kopalna voda je skladna.
- Kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje.
- Kopalna voda je neskladna in ni primerna za kopanje.
Vsi podatki v zvezi z odvzemi vzorcev in ustreznostjo kopalne vode, so na voljo vsakemu obiskovalcu v vhodu v bazen.
MAKSIMALNO ŠTEVILO KOPALCEV/OBISKOVALCEV
- maksimalno število kopalcev: zimsko obratovanje 100 oseb, poletno obratovanje 160 oseb
- maksimalno število obiskovalcev: zimsko obratovanje 150 oseb, poletno obratovanje 180 oseb
Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, SI-3204 Dobrna
t: 00386 3 78 08 110, f: 00386 3 78 08 111
e: info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si

