Datum: 31.8.2017
Na podlagi PRAVILNIKA o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami
upravitelj bazena Zavod za šport Škofja Loka izdaja naslednji

KOPALIŠKI RED
1. OBRATOVALNI ČAS BAZENA:
Bazen je odprt vse dni v tednu. Med tednom od 7,00 do 22,00 ure ob sobotah in nedeljah pa po urniku
objavljenem v posebnih terminih kopanja. Drugo nedeljo v mesecu je bazen zaradi vzdrževanja zaprt.
2. BAZEN je namenjen uporabnikom - skupinam za potrebe učenja plavanja, rekreacijsko plavanje,
družinsko plavanje in fizioterapijo.
3. UPORABNIKI bazena za namen plavanja uporabljajo kot dostop do bazena hodnik s
predprostorom in garderobne prostore. Vhod v prostore bazena je obvezen iz južne strani objekta. Iz
severne strani vhod v objekt ni več mogoč.
4. UPORABNIKI bazena so dolžni zaklepati omarice in ključ odnesti s seboj v bazen.
5. Navodila za zagotovitev reda in varnosti v bazenu ter za varovanje zdravja kopalcev:
-

v notranjosti objekta je kajenje PREPOVEDANO,
odgovornost glede posledic nesreče nosijo uporabniki bazena sami,
v bazen ne smejo osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi,
obiskovalci se morajo ravnati po navodilih kopališkega reda, kopaliških znakih ter navodilih
in opozorilih receptorja na bazenu,
vstop otrok do 7. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnika, ki odgovarja za
varnost otrok v bazenu,
obiskovalci morajo bazen uporabljati ob upoštevanju svojih sposobnosti,
starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu
in izstopu iz vode, morajo za pomoč zaprositi odgovorno osebo na bazenu,
pred vstopom v bazen si morajo obiskovalci oprhati telo in razkužiti noge,
obvezna je uporaba kopalne garderobe,
v bazenu je prepovedano prinašanje in uživanje hrane
za otroke do 3.leta starosti in osebe-invalide, ki to potrebujejo je obvezna uporaba kopalnih
pleničk oz neoprenskih hlačk,
v bazenu ni dovoljeno onesnaževati vodnih in ob-bazenskih površin (opravljanje naravnih
potreb OBVEZNO v WC)
skakanje v vodo je strogo prepovedano.

6. Bazen je opremljen s kopališkimi znaki za nevarnosti in obveznosti, prepovedi ter opozorili oz.
obvestili, ki so jih obiskovalci dolžni upoštevati.
• Znaki za nevarnosti in obveznosti so:
- »za plavalce«
- »za neplavalce«
- »obvezno razkuževanje nog«
- »obvezno prhanje«
- »obvezna smer«
•

Znaki prepovedi so:
- »prepoved hoje v obuvalu«
- »prepoved vstopa živalim«
- »prepoved skakanja v vodo«

•

Znaki za opozorila oziroma obvestila so:
- »globina vode«
- »prostor za prvo pomoč«

