IZVLEČEK IZ KOPALIŠKEGA REDA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Balneoterapija:

S kopališkim redom upravljavec določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci kopališča, da bi jim bila zagotovljena varnost in varovanje zdravja. Kopališki red je izobešen na vidnem mestu in vsak obiskovalec kopališča ga je dolžan upoštevati.
Thalasso SPA Lepa Vida je letno kopališče, začetek in konec kopalne sezone določi upravljavec vsako leto posebej in objavi na vhodu v kopališče.
Vodstvo kopališča si pridržuje pravico, da v primeru določenih vnaprej napovedanih dejavnosti (prireditve ali organizirani dogodki) zapre posamezen
del kopališča ali kopališče v celoti, o čemer obiskovalce seznani z obvestilom na vidnem mestu.
IZVLEČEK IZ KOPALIŠKEGA REDA

Vodstvo kopališča si pridržuje pravico, da spremeni obratovalni čas kopaI. SPLOŠNE DOLOČBE
lišča, v primeru slabega vremena ali upada obiska, o čemer obiskovalce
seznani z obvestilom na vidnem mestu.

II. OSNOVNI PODATKI
Ime kopališča: Thalasso SPA Lepa Vida, SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča
115, SI6320 Portorož.
Vrsta kopališča: SPA z bazenskim kopališčem.
Lastnik
kopališča:
SOLINE Pridelava soli d.o.o..
II.
OSNOVNI
PODATKI
SPA Lepa
Vida Pridelava soli d.o.o..
Upravljavec: Thalasso
kopališča:
SOLINE

Skupna površina kopališča: 4.560 m2, bazen velikosti 19*8m, globina
1,35 m. površina bazena: 152 m2.
Največje dovoljeno število kopalcev na kopališču: 55.
Obratovalni in kopalni čas kopališča
Obratovalni in kopalni čas kopališča
OBJEKT
RECEPCIJA
BAZEN
BAR
BALNEOTERAPIJA
MASAŽE

MAJ in OKTOBER
Vsak dan
11.00-17.00
11.00-17.00
11.00-17.00
11.00-17.00
11.00-17.00

JUNIJ in SEPTEMBER
Vsak dan
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

JULIJ in ABGUST
Vsak dan
9.00-21.00
9.00-21.00
9.00-21.00
9.00-21.00
9.00-21.00

Površina: 44,50 m2
Paviljon za masaže:
Površina: 44,50 m2
Kopalci morajo upoštevati in spoštovati napise, obvestilne table, ki opozarjajo na nevarnosti in prepovedujejo določena ravnanja ter spoštovati znake,
ki obveščajo kopalce na določene obveznosti.

Če so bazeni prepolni kopalcev ali pa med prireditvami, ko bi lahko bila
ogrožena varnost uporabnikov kopališča, mora upravljavec kopališča zapreti dostop v kopališče. Kopalni čas se začne za obiskovalce z nakupom
vstopnice in velja toliko časa, za kolikor je kopalec plačal ob vstopu.
Thalasso SPA Lepa Vida zajema: osem objektov (sanitarije, garderoba, recepcija in skladišče, sanitarije za hendikepirane, bar, počivališče, objekt za
masaže, strojnica ter medicinska ambulanta).

Bazen za neplavalce:
Dimenzije: 19 m x 8 m (površina bazena: 152 m2)
Globina: 1,35 m
Temperatura vode: 260C
Kneipp vroči bazen: 40 - 420C
Kneipp hladen bazen: 10 - 120C

pljuvati v bazen ter onesnaževati vodo v bazenih;
potapljati druge kopalce, jih suvati v bazene ali jih kako drugače nadlegovati v vodi ali izven vode;
na bazenskih stopnicah ali držalih telovaditi;
razbijati steklenice ali druge predmete;
odmetavati papir, ostanke hrane ali podobne odpadke izven za to postavljenih košev;

Reševalec iz vode oz. kopališki reševalec na kopališču Thalasso SPA Lepa
Vida je prisoten v času obratovanja.

ovirati druge obiskovalce pri koriščenju kopaliških uslug;

vstopati v službene prostore kopališča,

se igrati z žogo v bazenih;
III. PRAVILA OBNAŠANJA IN UPORABE KOPALIŠKIH POVRŠIN, KOPALIŠKIH PROSTOROV TER POSEBNA OPOZORILA O OMEJITVAH UPORABE
VODNIH POVRŠIN
SLEHERNI UPORABNIK SE JE DOLŽAN VESTI TAKO, DA S SVOJO AKTIVNOSTJO NE MOTI OKOLICE, ZATO NAJ SAMODISCIPLINIRANO UPOŠTEVA
PRAVICO SLEHERNEGA DO USTREZNEGA POČITKA IN REKREACIJE.
Z nakupom vstopnice se obiskovalec obvezuje, da se bo držal določil kopališkega reda ter da bo upošteval vsa navodila oz. odredbe, ki se izdajajo z
namenom zagotovitve varnosti obiskovalcev in varnosti obratovanja kopaliških naprav.
Kopaliških prostorov in naprav ne smejo uporabljati osebe Z NALEZLJIVIMI
BOLEZNIMI, NEVARNIMI KOŽNIMI IZPUŠČAJI, DUŠEVNO BOLNI, EPILEPTIKI,
VINJENE OSEBE in takšne osebe, pri katerih je mogoče pričakovati, da bodo
s svojim obnašanjem povzročale nered na območju kopališča.
Otroci do 12. leta nimajo vstopa na kopališče.
Otrokom do 15. leta starosti je vstop dovoljen samo v spremstvu staršev.

upoštevanje določb Kopališkega reda in upoštevanje navodil vodstva
kopališča in kopališkega osebja
upoštevanje kopaliških znakov in obvestilnih tabel
uporabljati bazene in kopališke naprave v skladu s svojimi sposobnostmi
vstop in izstop skozi recepcijo
higiensko tuširanje in razkuževanje nog pred vstopom v bazen
nošenje kopalk na kopališču

Na osnovi določil Zakona o varstvu pred utopitvami kopalec NE SME:
onesnaževati vode in drugih površin kopališča

Vodne površine:

na kakršenkoli način onesnaževati kopališče in njegovo okolico

Vse dodatne informacije lahko kopalci dobijo od osebja. V primeru kršitve
oz. nespoštovanja kopaliških znakov in kopališkega reda, so obiskovalci
odgovorni za morebitne posledice.

Na kopališču Thalasso SPA Lepa Vida je OBVEZNO:
Ker se vse storitve opravljajo na prostem je obratovalni čas vsake posamezne odvisen od vremenskih pogojev, zato si pridržujemo pravico do spremembe obratovalnega časa, o čemer obiskovalce seznanimo z obvestilom
na vidnem mestu.

hoditi s čevlji po bazenskem kompleksu

uporabljati kopaliških naprav na način, ki je nevaren njegovemu življenju
oz. zdravju in ogroža druge kopalce.

všiti malo in veliko potrebo izven sanitarnih prostorov (WC);
na območju kopališča je strogo prepovedano nemoralno vedenje;
nadlegovati kopališko osebje pri delu,
voditi živali v kopališče
skakanje v vodo
kopanje v bazenih z namaščenim telesom z raznimi kremami in olji, če
se pred tem kopalec ni temeljito umil pod prho
fotografiranje in snemanje na bazenih in v prostoru s tuši in sanitarijami
puščanje koles v prostorih kopališča razen na za-to namenjenem stojalu.
V bazenu ni dovoljeno uporabljati kopalnih čevljev, plavalnih plavuti in
mask za potapljanje razen takrat, ko so organizirani tečaji, treningi športnih klubov ali tekmovanja.

vstop osebam, ki so pod vplivom alkohola, drog in poživil,
imeti neposredne telesne stike med obiskovalci in kopalci,
vnašati hrano, pijačo in steklene predmete,
kaditi v prostorih kopališča, razen kjer je to dovoljeno,

Cene vstopnic se sprejmejo za vsako kopalno sezono posebej in se objavijo
na blagajni kopališča.

V. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
Kdor poškoduje kopališke naprave ali predmete na območju kopališča, je
za škodo civilno in pravno odgovoren.
Obiskovalci, ki koristijo garderobne usluge in naprave, so dolžni shraniti
garderobno zapestnico. Za izgubljeno zapestnico morajo obiskovalci plačati
odškodnino.
Za nesreče med kopanjem in rekreacijo vodstvo kopališča odgovarja le v
primeru, če je dokazano, da so se pripetile po izključni krivdi vodstva kopališča ali zaposlenega osebja.
Vodstvo kopališča ne odgovarja za škodo, storjeno osebam ali stvarem, ki
nastanejo po lastni krivdi obiskovalcev ali po krivdi drugih obiskovalcev.
Dragocenosti ni dovoljeno shraniti v garderobi, ker vodstvo kopališča ne
jamči za izginule predmete.
Predmete, najdene na območju kopališča, je treba oddati pri vodstvu kopališča, ki o tem vodi posebni register - Knjigo najdenih predmetov. Najdeni
predmeti se vrnejo lastnikom, ko dokažejo, da so njihova last, vendar to
najkasneje v 15 dneh od dneva, ko so bili predmeti najdeni. Po tem roku se
predajo Uradu za najdene predmete.

VI. OSTALE STORITVE

Obiskovalci morajo opustiti vse, kar bi lahko povzročalo nemire in kalilo
javni red in mir na kopališču.

Večje skupine lahko obiskujejo kopališče, trenirajo, tekmujejo ali organizirajo prireditve z izrecnim dovoljenjem vodstva kopališča.

Kršitelje bo vodstvo kopališča pozvalo na odgovornost in jih tudi odstranilo
s kopališča brez povrnitve cene vstopnice.

VII. PRITOŽBE IN NADZOR

V primeru nenadne slabosti ali nezgode je treba takoj poklicati prvo dosegljivo osebo med kopališkim osebjem. Če kdo simulira nesrečo (utopitev), ga
mora vodstvo kopališča pozvati, naj takoj zapusti kopališče; če se upira, se
ga odstrani s pomočjo policije.
Upravljavec kopališča zagotavlja varnost kopalcem s stalnim nadzorom nad
bazeni z usposobljenim osebjem, katerih navodila in odredbe morajo kopalci upoštevati. Osebje je dolžno opozarjati kopalce na spoštovanje predpisov
o varnosti v urejenih kopališčih ter kopališkega reda:
neprekinjeno opazovati območje, kjer lahko nastane neposredna nevarnost ter v primeru le-te takoj začeti z reševanjem,
reševati v vseh primerih, ko je varnost kopalca v vodi ali ob bazenu ogrožena,
dajati prvo medicinsko pomoč pri utapljajočih in vseh drugih poškodovanih na kopališču ter poskrbeti za njihovo nadaljnjo medicinsko oskrbo.

Pritožbe sprejema vodstvo kopališča. Knjiga pohval in pritožb je na recepciji
kopališča. Osebje kopališča skrbi za izpolnjevanje določil tega kopališkega
reda. Kopališko osebje mora enako kot obiskovalci kopališča spoštovati kopališki red. Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila kopališkega osebja in
druge odredbe vodstva kopališča, tako v lastnem kot v družbenem interesu.
Osebje kopališča je upravičeno pozvati osebe, ki kljub opozorilom kršijo
določila kopališkega reda, naj zapustijo kopališče oz. jih iz kopališča odstranijo s pomočjo varnostne službe ali policije. V teh primerih prizadete osebe
nimajo pravice do povračila že plačanih vstopnic in drugih zneskov. Osebje
mora v službenem času imeti razpoznavno identifikacijsko tablico in službeno oblačilo.
Vodstvo kopališča Thalasso SPA Lepa Vida ne prevzema odgovornosti za
zdravstveno stanje in za morebitne poškodbe obiskovalcev, ki bi nastale
zaradi nespoštovanja določb Kopališkega reda.
Določbe Kopališkega reda so v skladu z veljavno zakonodajo:

IV. VSTOPNICE
Na kopališču Thalasso SPA Lepa Vida JE PREPOVEDANO:

Prestopanje vstopne kontrole kopališča in nasilno vdiranje na kopališče, se
obravnava kot kršitev javnega reda in miru. Takšnim kršiteljem se zaračuna
trojna cena vstopnice, oz. se jih odstrani iz kopališča.

Na območje kopališča imajo obiskovalci dostop le ob predložitvi veljavne
vstopnice. Vstopnica za enkratni obisk velja za dan, v katerem je bila izdana
in je časovno omejena, glede na to, koliko ur je obiskovalec plačal. Obiskovalec je z njo upravičen do enkratne storitve kopališča, ostala dodatna
ponudba se plača po porabi. Eno uro pred koncem obratovalnega časa se
vstopnice ne izdajajo, razen ob prireditvah.

Pridržujemo si pravico do sprememb Kopališkega reda zaradi izrednih dogodkov – v tem primeru se obiskovalci ravnajo po navodilih vodstva kopališča.

Klavdij Godnič, direktor

