
 

 

Návštěvní řád koupaliště „Halbinsel“ na Berzdorfském jezeře 

Tento návštěvní řád slouží bezpečnosti, pořádku a hygieně na koupališti. Návštěvníci by zde 

měli nalézt odpočinek a relaxaci. Dodržování těchto pravidel je proto v jejich vlastním zájmu. 

Areál koupaliště je vytyčen cedulemi s nápisem „Badestelle Ende“ („Konec koupaliště“) a ve 

vodě pak bójkami. 

Vstupem na koupaliště vyslovují návštěvníci souhlas s následujícím Návštěvním řádem 

koupaliště:  

 

1. Návštěva koupaliště je na vlastní nebezpečí. Každý návštěvník je povinen se na vlastní 

odpovědnost seznámit s podmínkami ve vodě a na břehu. KommWohnen Service GmbH 

jako provozovatel koupaliště zásadně neručí za škody vzniklé užíváním koupaliště. 

Ujednání povinného ručení bezpečnosti provozu zůstávají nedotčeny. 

 

Za ztrátu a poškození oblečení, peněz a cenných předmětů KommWohnen neručí. 

 

Dozor koupaliště ani plavčík nejsou k dispozici. 

 

2. Plochy na břehu jsou určeny ke klidnému odpočinku. Sportování je povoleno jen v 

běžném rámci rodinných her nebo na plochách k tomuto účelu určených. Stanování a 

kempování v karavanu není povoleno 

 

3. Koupání a plavání je vyhrazena část vodní plochy. Přeplavání ohraničení není povoleno. 

Je zakázáno házet jiné osoby do vody nebo je potápět, stejně tak jako provádět jiné 

obtěžující nepřístojnosti. 

 

4. Užívání vodní plochy koupaliště čluny a surfařskými prkny je zakázáno. 

 

5. Vstup není povolen: 

 

a) osobám, které jsou pod vlivem omamných látek, 

b) osobám, které sebou mají zvířata (výjimkou jsou doprovodná zvířata osob s 

postižením). 

Osobám, které se neobejdou při pohybu a oblékání bez pomoci jiné osoby, je vstup 

povolen pouze s doprovodem. Dětem do 8 let je užívání koupaliště povoleno jen v 

doprovodu dospělé osoby. 



6. Vodu a zelené plochy je nutné udržovat v čistotě a pořádku. Jakékoliv poškozování a 

znečišťování je zakázáno a zavazuje viníka nebo odpovědnou osobu k nahrazení škody. 

 

7. Návštěvníci jsou povinni dbát pořádku, čistoty a hygieny. Jsou povinni se vyvarovat 

všeho, co odporuje dobrým mravům a dodržování klidu, bezpečnosti a pořádku. 

 

8. Průjezd a odstavování aut v oblasti koupaliště nejsou povoleny. 

 

9. Při pohybu na koupališti a při koupání je zapotřebí být patřičně oblečen ve sportovním a 

koupacím oděvu. 

 

10. Hluk, který narušuje odpočinek a také používání rádia, televize a reproduktorů je 

zásadně zakázáno. 

 

11. K likvidaci odpadku jsou výhradně určeny nainstalované odpadkové koše. 

 

12. Rybaření a používání jiných rybářských nástrojů není v oblasti koupaliště povoleno. 

 

13. Nabízení zboží za úplatu v oblasti pláže je povoleno jen osobám resp. provozům, které k 

tomuto účelu mají oprávnění od města Görlitz a KommWohnen Service GmbH. 

 

14. Při použití toalet v přístavní budově dbejte zásad hygieny a čistoty. 

 

15. Grilování (a podobné aktivity) je areálu zakázáno. 

 

16. Létání dron nad areálem je povoleno výhradně KommWohnen Görlitz GmbH. A to 

výhradně ke komerčním účelům.  

 

17. Tento návštěvnický řád koupaliště vstupuje v platnost od 1. března 2019. 

 

KommWohnen Service GmbH, April 2019 

 

Toto je český překlad originálu v německém jazyce. Právně závazná je německá verze.  

 


