Havuz yönetm enliği
Berlin Banyo Û‚letmelerı banyolarında bina banyo düzeni hakkında
içtüzük, 11.02.1998a

Sayın Mü‚terilerimiz,
Banyolarımızda kendinizi mutlu hissetmenizi istiyoruz. Bu nedenle lütfen personelimizin verdi©i i‚aretlere ve bu bia ve
banyo içtüzü©üne dikkat ediniz. Lütfen di©er mü‚terileri de dikkate alıniız ve bunları rahatsız etmiyecek veya tehlikeye
sokmıyacak ‚ekilde davranınız. Size ho‚ bir zaman geçirmenizi dileriz. Soru, arzu ve önerileriniz için mesai arkada‚larımız
hizmetinizdedir.

Genel bilgiler

Bina ve banyo tüzü©ümüz tüm ziyaretçi ve banyo misafirleirimzin banyo sahasına giri‚i ile geçerlidir. Bunun yanında
banyoların kullanılması halinde Berlin Banyo Û‚letmeleri’ nin ücretler hakkındaki içtüzü©ünün yürürlükteki ‚eklleri de
geçerlidir.
Banyolarda çalı‚an personel, yerel ko‚ullardan dolayı, her zaman için tesislerimizin kullanılmasi amacıyla tamamlayıcı
düzenlemeler koymaya ve bunları uygulamaya yetkilidir.
Banyo tesislerini temiz tutmanızı rica ederiz. Tesislerimizin kötü kullanılması, kasten kirletilmesi, ihmalkarlık nedeniyle veya
kasten verilen zararın giderilmesi için yapılacak masraflar sizden alınacaktır.
Refakatçiler çocukların davranı‚larından sorumludurlar.
Erkeklerin soyunma odalarına ve du‚ kabinlerine en fazla 6. ya‚ını doldurmu‚ kız çocukları alınabilir. Aynı ‚ey kadınlar için
ayrılmı‚ alanlara alınacak erkek çocuklar için de geçerlidir.
Buldu©unuz e‚yaları lütfen hemen personelimize teslim ediniz.
Tüm ziyaretçilerimizin yüzme havuzlarımızda mayo giymeleri mecburidir. Giyimsiz gidilebilecek banyolar ayrıca
açıklanacaktır.
Banyoların kullanılması teknik, güvenlik ve donma veya idari nedenlerle tümüyle veya kısmen kısıtlanabilir.
Bu durumda ödenen giri‚ parası geri verilmez.
Di©er ziyaretçileri dikkate alarak kapalı havuzlarda lütfen sadece sigara içmek için öngörülen yerlerde; açık ve yazlık
havuzlarda ise, soyunma, tuvalet, banyo ve orman alanlarının dı‚ında sigara içiniz.
Yalınayak girilecek yerlerde, du‚larda ve banyo alanlarında sokak ayakkabısı ile dola‚ılamaz.
Kırılacak e‚yalar (örne©in cam, seramik, porselen) soyunma, tuvalet ve banyo alanlarında ta‚ınamaz.
Lütfen yüzme tesislerimizi kullanmadan önce yıkanın ve üstünüzü de©i‚tirin.
Sa©lık nedenleriyle maalesef tıra‚ olmaya, manikür ve pedikür yapmaya müsaade edemeyiz.
A‚a©ıdaki amaçlar için Berlin Banyo Û‚letmelerin’ den önceden müsaade almanız gerekmektedir:
a) Özel yüzme dersi vermek,
b) Û‚letme amaciyle foto©raf ve film çekmek ve,
c) Mal satmak, basım ve reklam ilanlarını da©ıtmak.
E©er kendinizi veya ba‚kalarını tehlikeye sokarsanız veya banyo ziyaretçilerini rahatsız ederseniz, geçici veya sürekli
banyomuza gelmeniz yasaklanabilir.

Banyo ve kasa
saatleri

Yüzme havuzları için kapanı‚ saatine 60, yıkanmak için de 30 dakika kala kimse içeri alınmaz. Bu nedenle süreyi iyi
kullanamayıp banyonuzu tamamlamamakla, giri‚ parasını geri isteme hakkına sahip de©ilsiniz.
Saptanan banyo süreleri sakatlar ve 6 ya‚ın altında birden fazla çocu©u olan yeti‚kinler için 15 dakika uzatılabilir.
Lütfen biletlerinizi banyodan çıkıncaya kadar muhafaza ediniz.
Siz misafirimizsiniz. Ancak banyo tesislerimizi geçersiz bir biletle kullanacak olursanız, yıkanmsa süresini a‚ma dı‚ında,
sizden banyo ve sauna tesislerini yetkisiz kullandı©ınız için 30,00 Euro alınacaktıt.
A‚a©ıdaki ki‚ilere giri‚ müsaadesi veremeyiz:
a) Açık yarası, tiksindirici veya bula‚ıcı hastalı©ı olanlar,
b) Hayvanın rehperlik etti©i görme özürlüler dı‚ında, yanında ev hayvanı bulunduranlar ve,
c) Alkol veya uyu‚turucu maddelerin etkisi altında olanlar.
E©er krampf nöbetleriniz veya sakatlı©ınız varsa ve bu nedenle kendi kendinize bakamıyorsanız (giyinme ve soyunma gibi),
o zaman ancak bir refakatçı ile girebilir ve kalabilirsiniz.
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I‚letme tesisimizin
kullanılması
hakkında özel
bilgilier

A. Yüzme havuzlar⁄
Sokak ayakkabılarınızla yalınayak gezilecek yerlere giremezsiniz.
Yüzme havuzlarına, banyo e‚yaları çantası dı‚ında, çanta, müzik aleti, içecek ve yiyecek götürülemez.
Yüzme bilmiyenler sadece onlar için beliritlen yüzme havuzu kısımlarını veya ö©retme havuzunu kullanabilirler. Yüzme
yardım malzemesi (yüzdürücüler, yüzme mantarları, kanatları, ‚i‚irilebilir su topları v. s.) sadece yüzme bilmiyenlere ayrılan
kısımlarda veya ö©retme havuzunda kullanılabilir.
B. Sauna tesisleri
Ûlk saunayı kullanmanızda sa©lı©ınızı olası bir tehlikeden korumak için ev doktorunuza danı‚aca©ız.
Sauna tesisilerimizi kullanma sırasında di©er ziyaretçilerimizi de dikkate alınız.
Ter banyosundan önce sabun veya ‚ampuanla yıkanınız. Uzanmak ve oturmak için yeteri büyüklükte bir altlık (havlu veya
örtü) kullanınız.
Güvenlik nedenleriyle sauna odalarındaki artıklar sadece personelimez tarafından dı‚arı alınacaktır.
13 ya‚ını doldurmamı‚ çocuklar ancak yeti‚kinlerin refaketinde girebilirler. Refakat eden yeti‚kinlere tüm sauna tesisinde
çocuklara önemle bakma görevi dü‚er.
C. Yıkanma banyolan
Küvet veya du‚ kullanma süresi, soyunma ve giyinme dahil, 40 dakikayı geçmiyecek.
Küvetler sadece personelimiz tarafından doldurulacak.
Bir banyo kabini birkaç ki‚i tarafından ortak kullanılamaz. 7 ya‚ın altındaki kendi çocuklarınızın beraber yıkanmaları bunun
dı‚ındadır.
Lütfen banyo suyuna tıbbi sa©lık banyo maddesi katmayınız.
D. Açık ve yaz banyoları
Açık (do©al) banyolarda yüzemiyenler suda sadece özel olarak onlar için i‚aretlenmi‚ veya dubalarla ayrılmı‚ alanlarda
durabilirler. Yüzebilenler de sadece bu su alanlarının dı‚ında, dubalarla ayrılmı‚ alanlarda, suda durabilirler.
Sa©lık nedeniyle yüzme havuzlarının civarına ancak terlikle girebilirsiniz.
Açık yüzme havuzlarının iskelelerini derinli©in azlı©ı nedeniyle atlamak için kullanamazsınız.
Di©er banyo ziyaretçilirini rahatsız etmemek için sadece gerekli donatımın bulundu©u yerlerde ızgara yapabilirsiniz.
Fırtına sırasında kendi güvenli©iniz için suyu terk ediniz.

Genel güvenlik
hükümleri

Yüzme havuzunun çevresinde ko‚ulamaz, atlama tesisilerinde, giri‚ merdivenlerinde, tutma çıtalarında, korkuluklarda ve
ayırma tellerinde cimnastik yapılamaz, di©er banyo ziyaretçileri suya daldırılamaz veya suya itilemez.
Kapalı ve açık yüzme havuzlarının sularında hava yastıkları, bot, tekerlek, yüzme salı, tahta ve dalgıç aygıtları kullanılamaz.
Yüzme havuzu kenarlarından ancak havuza ve sadece derin ve kısa kenarından atlanabilir.
Atlama tesisleri halka açık saatlerde sadece banyo personelinin onayı ile kullanılabilir. Atlama kulesi platformundan hız alarak atlanamaz. Atladıkton hemen sonra atlama alanındon uzakla‚ınız. Kullanılmakta olan atlama tesisinin altında yüzmek
yasaktır.
Büyük kaydıraktaki özel güvenlik i‚aretlerine uyunuz.
Ziyaretçilerin güvenli©i nedeniyle aletlerdeki ve di©er spor tesislerindeki hasarların hemen personelimize bildirilmesi rica
olunur.
Ki‚iye özel elektrikli aygıtlar kullanılamaz.
Banyonun kullanılması sırasında herkes kendisinden sorumludur.
Berlin Banyoları Û‚letmeleri
a) Yüzme, atlama, oyun, cimnastik ve banyonun di©er tesislerin kullanılması sırasında meydana gelebilecek hasarlardan,
b) Üçüncü ki‚ilerin verdi©i (hırsızlık, maddi zarar, top oynarken yaralanma v. s. gibi) zararlardan,
c) Kaybolan e‚yalardan, para veya di©er de©erli maddelerden ve,
d) Parklara bırakılan arabalarda meydana gelen hasarlardan sorumlu de©ildir.
Berlin Banyo Û‚letmeleri, e©er bu durumlarda kendilerinin veya personelinin kasti veya açık ihmali saptanırsa, bu sorumluluklardan kendisini sorumlu tutomaz.

© 01/03_1543-163-2002 w w w.ramminger.de

Mesuliyet

