ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

1. A strandfürdő területére belépni csak karszalaggal lehet. A karszalag viselése
kötelező. A szabály be nem tartása a strandról való kizárást vonja maga után.
2. A karszalagok csak a kiadott napon érvényesek.
3. A strandról való ideiglenes eltávozás maximum 10 percig lehetséges.
4. Időjárás-változás esetén (pl. esőzés, vihar) nem szolgáltatjuk vissza a
belépőjegy ellenértékét.
5. A medencék használata előtt kötelező a zuhanyzás.
6. Tilos a medencék használata:
•

fertőző betegek, nyílt sebes, bőrbetegségben szenvedő vagy
bőrelváltozásos személyek számára;

•

úszni nem tudó személyek számára, a medencéket mindenki a
saját felelősségére használja;

•

a célnak nem megfelelő öltözetben;

•

gyermekeknek, felnőtt kísérete nélkül.

7. A medencében játszani és ugrálni csak saját felelősségre lehet. Az Uszoda és
Szabadidőközpont nem vállal felelősséget az ugrálás vagy játék közben
keletkezett balesetekért.
8. Szigorúan tilos bármiféle élelem fogyasztása a medencékben vagy azok
szélein.
9. Tilos szemetet a vízbe dobálni. A szemetet, kérjük, az erre kijelölt helyekre
dobja.
10. Tilos a csúszdák használata 10 éven aluli gyerekek számára.
11. A csúszda helyes használata: ülve, lábbal előre, egyszerre egy személy.
Tilos a csúszda helytelen használata:
•

felmászni a csúszdán;

•

hason vagy fejjel lefele csúszni;

•

tolakodni vagy bárkit meglökni. Várja meg, míg szabad a
csúszda.

12. A csúszda használata közben tilos ékszer, karóra vagy ehhez hasonló
kiegészítők viselése.
13. A strand területére belépni tilos:
•

alkohol vagy drog befolyása alatt álló személyek

•

fehérfegyverrel

•

élelmiszerrel vagy itallal

•

üveges itallal vagy üvegpohárral

•

házikedvenccel

14. Az Uszoda és Szabadidőközpont nem vállal felelősséget a vendégek
őrizetlenül hagyott, személyes tárgyaiért (pl. ezek elvesztése vagy lopás esetén).
15. A strand területén található javak rongálása esetén a törvényes előírások
szerinti büntetéseket alkalmazzuk.
16. A szabályzat és a személyzet utasításainak be nem tartása a strand
területéről való kizárást vonja maga után.
A SZABÁLYZAT BE NEM TARTÁSA BALESETEKHEZ VEZETHET,
AMELYEKÉRT TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELEL. GYEREKEK
ESETÉBEN A FELELŐSSÉG A SZÜLŐRE VAGY A KÍSÉRŐRE HÁRUL.

