
VODNI PARK Radlje ob Dravi

KOPALIŠKI RED VODNEGA PARKA

Obratovalni čas kopališča

Junij, julij in avgust: vsak dan od 9.00 do 20.00 ure.
September: vsak dan od 10.00 do 18.00 ure.

Kopališče  je  odprto  glede  na  vremenske  pogoje  v  skladu  s
Pravilnikom o obratovanju Vodnega parka Radlje ob Dravi.

Podatki o kopališču

 Kopališče  je  veliko  2006  m²,  globoko  1,35  m  na  delu  za
neplavalce in  največ  2,50 m na delu  za  plavalce,  ter  ima
ločen bazen za male otroke.

 Na  kopališču  so  kopališke  naprave  oz.  vodne  atrakcije,  ki  so
označene z znaki, in obiskovalci jih morajo upoštevati.

 Kopališče lahko sprejme dnevno 479 kopalcev.
 Dovoljeno število kopalcev, ki so lahko hkrati v kopalni vodi, je 20

odstotkov  dovoljenega  števila  obiskovalcev  na  dan.
Kratkotrajna preseganja dovoljenega števila kopalcev so dovoljena
do 5 odstotkov dovoljenega števila obiskovalcev na dan.

Navodila za zagotavljanje reda in varnosti

 Na kopališče  ne smejo osebe, ki so pod vplivom alkohola,
prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

 Živali ni dovoljeno voditi v območje kopališča.

 Igranje žoge v vodi ni dovoljeno.

 V območje kopališča  se ne sme nositi steklovine in ostalih
nevarnih predmetov.



 Obiskovalci  se  morajo  ravnati  po  kopališkem in  higienskem
redu,  upoštevati  morajo kopališke  znake in  navodila  ter
opozorila reševalcev iz vode oziroma  redarjev.  Za izvajanje
kopališkega in higienskega reda je odgovoren in pristojen  vodja
vodnega parka, po njegovem pooblastilo pa  vodja reševalcev,
ali druga pooblaščena oseba, ki jo pooblasti vodja vodnega parka.

 Hrano in pijačo je dovoljeno uživati  le na terasi  ali  na ploščadi
kopališča  za  počivanje  in  sončenje.  Vnos  hrane  in  pijače  v
okolico vodne površine in vanjo ni dovoljen.

 Vstop  otrokom  do  7.  leta  starosti  je  dovoljen  le  v
spremstvu  staršev  ali  skrbnika,  ki  odgovarja  za  njegovo
varnost  na  kopališču.  Enako  velja  tudi  za  ljudi  s  posebnimi
potrebami. 

 Obiskovalci ne smejo uporabljati naprav in objektov drugače, kot
je  predpisano,  oziroma  tako,  da  bi  ogrozili  svojo  varnost  ali
varnost drugih kopalcev. 

 Obiskovalci  morajo  kopališče  ali  druge  kopališke  naprave
uporabljati  skladno  s  svojimi  sposobnostmi.  Naprave  se
uporabljajo na lastno odgovornost.

 Za  varnost  in  red  organizirane  skupine  odgovarja  vodja
skupine.

 Za  kakršnokoli  povzročeno  škodo  je  odgovoren
povzročitelj.

Pravila za varovanje zdravja kopalcev

 Obiskovalcem z  odprtimi  ranami ter  nalezljivimi  boleznimi
vstop v kopališče ni dovoljen.

 Kopanje je dovoljeno v kopalkah in kopalnih hlačah.
 Otroci do 3. leta starosti morajo na kopališču obvezno uporabljati

kopalke ali kopalne plenice.

Način uporabe kopaliških objektov

 Za osebne predmete na kopališču odgovarja vsak sam. 
 Vsak  obiskovalec  je  dolžan  spoštovati  kopališki  in

higienski  red v  obliki  pisnih  navodil  in  grafičnih  prikazov,  ter
navodil  reševalcev  iz  vode  ali  redarjev.  Kdor  ne  bo  upošteval
kopališkega in higienskega reda ter navodil reševalcev iz vode ali
redarjev, bo moral zapustiti kopališče ter bo sankcioniran skladno
z določbami ZVPU.


