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Правила понашања у градским породичним 

купалиштима 
 

1) Пропис о коришћењу наших погона за купање је у корист Ваше безбедности, мира 

и реда као и читоће у купалишту. Придржавање овог правила понашања у 

купалишту стога је у Вашем интересу и у интересу свих других посетилаца 

купалишта. Уласком у купалиште прихватате правоваљано (код малолетних лица, 

њихови законски старатељи односно одрасло лице задужено за њихово 

надгледање) ова правила понашања у купалишту, објављене наредбе и друга 

упутства у купалишту. 

2) Деца до 8. године старости имају право приступа само у пратњи одраслог лица 

које их надгледа, лица којима је потребна помоћ само заједно са лицем у пратњи. 

Магистратско одељење 44 – Управа градских купалишта – задржава право да 

лицима чији се улазак у купалиште сматра угрожавајућим, забрани приступ. 

3) Уношење бицикала и сличног није дозвољено. Котураљке, инлајн-скејтери, скутери 

или слично мора да се пре уласка у купалиште уредно одложе. Уношење 

животиња није дозвољено.  

4) Актуелне цене улазница сагласно са тарифом истакнуте су на огласној табли у 

улазном делу купалишта. Посета породичног купалишта је за децу до 14. године 

старости бесплатна. Молимо Вас да у Вашем интересу одмах након добијања 

Ваше улазнице пребројите враћене паре зато што се касније рекламације не могу 

узимати у обзир. 

5) Радно време наших купалишта утврђује Магистратско одељење 44 – Управа 

градских купалишта  и оно се објављује на огласној табли купалишта. Код лошег 

времена задржавамо право да утврдимо раније време затварања.  

 
6) Деци и одраслима стоје на располагању ормарићи за одећу који могу да се 

закључају помоћу кованице. Одрасла лица морају да за пресвлачење користе 

искључиво за то предвиђене кабине. У случају да се изгуби кључ, о томе треба без 

одлагања да се информише надзорно особље купалишта. 

7) Из разлога хигијене се од посетилаца купалишта захтева да користе чисту и 

безбедну одећу за купање а осим тога да се и пре коришћење базена за пливање 

истуширају. 

 
8) Сваки посетилац купалишта мора да се према другим посетиоцима купалишта и 

нашим запосленицима понаша обзирно и дисциплиновано. Осим тога, изричито је 

забрањено сликање или снимање појединих лица или група лица без њиховог 

пристанка. Одлагање односно остављање предмета који могу да проузрокују 

несреће, уношење опасних предмета и лако запаљивих материјала и други начини 

коришћења предмета који служе као мобилијар, забрањено је ако се не врши на 

опште уобичајени начин коришћења оваквих предмета.  
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9) Из безбедносних разлога је коришћење стаклене амбалаже или ломљивих 

предмета забрањено на целокупном подручју купалишта. Пушење и испаравање 

дувана и течности (е-цигарете, нагриле, итд.) није дозвољено на целокупном 

ареалу купалишта. 

10) У базенима за пливање забрањено је коришћење душека, пераја и маски за 

роњење. Играње лоптом за воду, играчкама за воду и сл. допуштено је само ако то 

дозвољава број корисника базена и након претходно затраженог пристанка од 

стране надзорног особља купалишта. Скакање у воду са ивице базена као и 

трчање по ивичњацима базена није дозвољено. У случају надолажења 

грмљавинске олује посетиоци купалишта мора да одмах напусте базене за 

пливање и подручје у њиховој близини.  

11) Сва опрема (столице, лежаљке, направе за гимнастику и играње, водени тобогани, 

итд.) стоји на располагању нашим посетиоцима купалишта за опште уобичајено 

коришћење на сопствени ризик. Резервисање опреме купалишта (столица, 

лежаљки, итд.) помоћу пешкира за купање или сличног, забрањено је. 

Магистратско одељење 44 –  Управа градских купалишта – задржава право да 

привремено или потпуно обустави коришћење направа за гимнастику и играње, 

водених тобогана и сл.  

12) Онечишћења се морају избегавати на целокупном подручју купалишта. 

Конзумирање јела и напитака у непосредној близини подручја базена је 

забрањено. У случају да се поступа супротно овој одредби, од починиоца, његовог 

законског старатеља односно одраслог лица надлежног за надгледање наплатиће 

се надокнада за чишћење према тарифу. У случају оштећења опреме купалишта 

постоји обавеза плаћања надокнаде за насталу штету. 

13) Пронађени предмети мора да се без одлагања предају на благајни односно у 

канцеларији предузећа.  

14) Магистратско одељење 44 – Управа градских купалишта – не преузима никакву 

одговорност за повреде, несреће и друге здравствене сметње које су 

проузроковане личном или туђом кривицом, непоштивањем правила понашања у 

купалишту или објављених наредби и других упутстава у купалишту, као ни у 

погледу несталих предмета. 

15) Код иницидената у купалишту (несреће, свађе, крађе, итд.) мора да се без 

одлагања обавести надзорно особље купалишта. 

У случају да дође до несреће, Магистратско одељење 44 – Управа градских 

купалишта – ће у оквиру онога шта је прихватљиво, без одлагања, започети са 

мерама за помоћ. Начелно је свако обавезан да пружа прву помоћ. 

16) У сваком случају и то без одлагања мора да се следе упутства надзорног особља 

купалишта. Посетиоци купалишта који се не придржавају правила понашања у 

купалишту или не реагују на опомене надзорног особља купалишта могу да се 

истерају из купалишта, без права на надокнаду новца за улазницу, или им се чак 

поред тога може и изрећи трајна забрана уласка у купалиште. 

17) Наши запосленици/це се увек труде да са нашим посетиоцима купалишта 

поступају љубазно и сусретљиво. Да би на Ваше примедбе, жеље или евентуалне 



MA 44/Badeordnung/SD27 3 Stand: Mai 2016 

 

жалбе могли да реагујемо на одговарајући начин, молимо Вас да их саопштите 

нашем тиму на лицу места. За писмена саопштења стоје на располагању 

формулари. 

18) За сваку врсту привредне делатности (гастрономија, медији, итд.) као и за сваку 

врсту рекламирања потребан је уговор са Магистратским одељењем 44 – Управа 

градских купалишта. 

 

 

Магистрат Града Беча 
Магистратско одељење 44 – Управа градских купалишта 


