
Правила за безопасност 
в и около басейна

1. НЕ скачайте и НЕ се гмуркайте!

Горните релси и лайсни на стената на басейна не са 
конструирани за ходене по тях и не трябва да се 
използват за скачане! Не скачайте и не се гмуркайте в 

басейна от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да 
доведе до сериозни травми и дори удавяне!

2. Никога НЕ използвайте басейна сам!

Не използвайте басейна, освен ако още един човек, 
освен Вас не е наоколо. Друг човек винаги може да Ви 
помогне в случай на злополука или прилошаване. 

3. НЕ се допускат в и около басейна деца без 
придружител!

Не се допускат в или около басейна деца без по-
възрастен придружител – дори за секунда! 

Непрекъснатото наблюдение на възрастен човек е задължително и 
не може да бъде заменено с друго!

4. НЕ бутайте никого в басейна!

Не се разрешава бутане на хора в басейна. Не 
позволявайте и Вие да бъдете бутан. Това би могло да 
стане и без да искате, тъй като повърхността около 

басейна често е мокра и хлъзгава, затова внимавайте!



6. НЕ използвайте алкохол и наркотици в 
басейна!

Не се допуска попадането на алкохол или наркотици 
във водата или в зоната на басейна! Пияни или 

използвали наркотици хора не се допускат до басейна! 

• Действия и поведение на организирана група са 
отговорност на лидера на групата (ите).

• Подходящо за плуване облекло се изисква в зоната на 
басейна и в него. 

• Преди да ползвате басейна вземете душ.
• Басейна е препоръчително да се ползва най-малко 2 часа 

след хранене.
•  Не се допускат домашни любимци в басейна и зоната 

около него - с изключение на кучета-водачи и то само в 
зоната на басейна, а не в него. 

•  Хората с отворени рани, обриви, секреция от носа, 
възпалени очи или превръзки, не се допускат в басейна. 

• Консумацията на храни и стъклени съдове са забранени 
в зоната около и в басейна. 

• Не се допуска в басейна дъвкане, плюене, издухване на 
носа или уриниране. 

• В басейна не се влиза с обувки. 

•  Посетителите ще бъдат помолени да напуснат басейна и 
зоната около него, поради следните причини: 
- Неправомерно поведение 
- Причинява вреда на другите 
- Не подходящо облекло 

УПРАВИТЕЛ


