
فايسنفيلسّحولّاستخدامّّةّلمدينةّ باحةّالعامّ السّ ّادسّلظروفّ عديلّالسّ الت ّ

 المسبحّالمغلقّوالمفتوح

 23.03.2016، 11.05.2005، 05.02.2002، 24.07.1998،11.12.2001: اليةواريخ الت  من الت   في كل   22.02.1996ابتداًء من تاريخ غييرات مجموعة الت  

 :شروطّاالستخدام .1

 :المسابحاستخدام  .1

سوم يتم   1.1 دة في جدول الر  سوم المحد   .استخدام المسابح مقابل دفع الر 
ا يتيح له استخدام مر   ة يتعي ن على كل  شخص شراء تذكرة قبل الد خول إلى المسابح عند المدخل، مم 

د ( واحد متذكرة ليو)واحدة  تذكرة . الت ذكرة، اعتماداً على نوع لمسبحل( تذكرة موسمي ة)أو استخدام متعد 

 .الد خول غير قابلة لالستخدام من أشخاص آخرين
 .عبر المدخل خول إلى المسبح أو الخروج منه إال  ال يسمح بالد  
 .تفقد الت ذكرة صالحي تها المسبحعند مغادرة 

 
 .شخص ة ألي  روط واألحكام العام  في سياق هذه الش   مسابحباستخدام ال اً يُسمح عموم 1.1

 
 :يمنعّدخول

 
 .راترة والمخد  ذين تناولوا المواد المسك  لتأثير الكحول وال   واضح   ذين يخضعون بشكل  األشخاص ال  ( أ

  .حيوانات صطحبونذين ياألشخاص ال  ( ب
 .ذين يعانون من األمراض المعديةاألشخاص ال  ( ج

 .باحةالس  امات ذين يعانون من أمراض الجلد والجروح المفتوحة باستخدام حم  ال يُسمح لألشخاص ال  
ة ذوي  جات واإلغماء وكذلك األشخاص شن  الت   ال ذين يعانون من  يُسمح لألشخاص   االحتياجات الخاص 

 .مسؤول بمرافقة شخصوالبقاء فقط  د خولوالمكفوفين بال
 .مناسب ي  دون وص مسابحخول إلى السنوات بالد   6 ال يُسمح لألطفال دون سن  

 
ياضة ع الر  اعام بين قط   قانون   عقد   على أساس   مسابح  ة للالمدرسي  ياضة تنظيم شروط استخدام الر   م  يت 1.1

 .المدرسة المعني  مسؤول و فايسنفيلسرفيه في مدينة والت  
 

 :ساعات العمل .1

دة، حيثساعات  للمسابح رفيه في مدينة ياضة والت  من قبل إدارة مركز الر   اتعيينه يتم   عمل محد 

 .مسابحة وعرضها بوضوح في مداخل الحافة المحلي  اإلعالن عنها للص   تم   يت، وال  لسيفايسنف
 .مواعيد العمل المنشورةتغيير يمكن  لسيفايسنف ة لمدينةرفيهي  ة والت  ياضي  ر  ال اتبقرار من إدارة العملي  

 

لوك في المسبح .1  :الس 

المة فضالً عن الس   ،ف بطريقة تضمن الحشمة والعاداتيتصر   أن   شخص ن على كل  يتعي  . 1.1

 .نياآلخر يناحب  يزعج الس   ال  ، وأظامظافة والن  والن  
 

 .ات بعنايةوالمعد   قلمرافجميع ا الت عامل معشخص  يُطلب من كل  . 1.1
 

 .عند اكتشافهات والمعد   ث للمرافقضرر أو تلو   يجب اإلبالغ فوراً عن أي  . 1.1
 



 :ال يُسمح بــ .. ب الحوادثلتجن  . 1.4

 .دريبات واأللعاب الرياضيةل الت  مضايقتهم من خالأو  احين اآلخرينب  الس   غراقإ -

كرة حول برج اإلنقاذ في حمام اللعب  مسبح أوة في جميع أنحاء الجاجي  سوء استخدام األواني الز   -

 (متر 15على بعد )باحة الس  

 .ةتك الخاص  القفز على مسؤولي   -

 .ةته الخاص  اللم يكون على مسؤولي  رج والس  بخالف الد   المسبح شخص يدخل أو يغادر أي  

 .مسبحيجب مراعاة حظر برج الغوص باإلضافة إلى تعليمات موظفي ال

ال ، حيث منطقة القفز بعد القفز مباشرةً  ة برج الغوص يجب على العبي القفز مغادرةمن منص  

 .باحة تحت الماء والغطس في منطقة القفزيُسمح بالس  

باحة لت إال   المسبحين استخدام احب  ال يجوز لغير الس    .تحت إشراف مدربعل م الس 

حليقةال يُسمح باستخدام ال  .ةتك الخاص  على مسؤولي   سبح وذلكفي المبعد موافقة موظ   إال   ز 
 

 :اليةة ، يجب مراعاة المواصفات الت  ألسباب صحي  . 1.5

باحةبارتداء مالبس  المسبح إال  ال يُسمح ب -  .الس 

 .ام بأكمله غير مسموح بهباحة وكذلك في الحم  الس  البصق في حوض  -

 .ألكل في المسبحسمح باال يُ  -
 

 :ةممنوعالمواد ال. 1.6

 :اليةار حمل األشياء الت  و  حظر على جميع الز  يُ 

 .رشاقات يمكن استخدامها كأسلحة أو تيالعناصر ال  األسلحة أو  -

لغازات القابلة لالشتعال اتلوين أو أوعية ضغط آكل أو قابلة للت  المواد الزجاجات رش الغاز أو  -

 .ةجاري  عات الجيب الت  ء وال  ، باستثناةار  الض  و

 .خان، مسحوق الدخان، قنابل الد  األلعاب الن ارية -

 (ثناء أدوات المشي المطلوبةباست)األشياء القابلة لالشتعال واألعمدة والعصي  -

 (وترات الص  ، مكب  على سبيل المثال) اً كهربائي   أو اً تي تعمل ميكانيكي  وضاء ال  أدوات الض   -

عاية مثل مواد الد  )أي العام تي تخدم أي نوع من الر  الكتابات والملصقات وغيرها من األشياء ال   -

 (ياسي  أو الس   ازي  ف أو الن  ة األجانب أو اليمين المتطر  ة أو كراهي  العنصري  

 .ارات، صف  ناديق، مؤشر ليزر، الص  اسيالكر، اللم، البرازخمة وكذلك الس  األشياء الض   -

قصاصات ، ورق الحائط من الورق،كبيرة ات ي  ، كم  (متر مربع1بحد أقصى )تات كبيرة الف -

 .ورقي ة

 .(BtMG)رات رات بالمعنى المقصود في قانون المخد  المخد   -

 .جميع أنواع الحيوانات -

 

 
 



وضاء. 1.7  :الض 

ارال يُسمح لل و  وت أو الت الص  ة أو الهواتف المحمولة أو مشغ  باستخدام اآلالت الموسيقي   ز 

ارلل اً ب إزعاجلفزيونات، إذا كان هذا يسب  الت   و   .اآلخرين ز 
 

 :الت دخين .1.8

 .تحمامة واالسي  ح  والص   تبديل المالبسالخارجي فقط خارج منطقة  دخين في المسبحيُسمح بالت  

باحة يجب أن تبقى مناطق ، حيث لهذا الغرض الستخدامها وجودةجائر ممنافض الس   خالية من الس 

 .جائربقايا الس  
 

 :الت صوير. 1.9

 .والمجموعات األخرى دون موافقتهماألشخاص  رال يُسمح بتصوي

 .صوير محظورالت   المسابحفي مجال 

 .من اإلدارةسبقة موافقة مُ  صوير الفوتوغرافي  ب الت  ، يتطل  حافةجارية وللص  لألغراض الت  

 .ة لحماية البياناتئحة العام  يجب مراعاة أحكام الال  

 

 :دمات إضافيةخ .4

سوم للفترة لجدول الر   اً سوم وفقياضة مقابل دفع الر  ات األلعاب والر  استخدام معد   زائر يمكن لكل  

 .دةالمحد  

 :ياراتمواقف الس   .5

 .صةنوع مسموح به فقط في األماكن المخص   وقوف السيارات من أي  

 :باحةة للس  روط العام  اإلشراف على االلتزام بالش   .6

ظام واالمتثال المة والن  زمة للحفاظ على الس  ال  رتيبات الخاذ الت  بات   مسبحلفي ايُسمح لموظ  . 6.1

 .على الفور مسبحباع تعليمات طاقم الات   زائر يجب على كل   ،ةالعام   روطالش  ألحكام 

باحين في حالةأثناء الخدمة ب مسبحفي اليُسمح لموظ  . 6.1  :إخراج الس 

 .باآلخرين ررظام للخطر أو اإلخالل بهما أو إلحاق الض  تعريض األمن والن   -

 .ناحين اآلخريب  مضايقة الس   -

 .ةروط واألحكام العام  الش  تجاهل  -

 .لةخول في هذه الحارسوم الد  ال تعويض ل

ن خراجه مع إتوق   مسبحمغادرة البالمناوبين  مسبحفي البع تعليمات موظ  شخص ال يت   يجب على أي  

 .رطة في هذه الحالةبمساعدة الش   مسبحال

ياضة ، يجوز إلدارة مركز الر  باحةة للس  العام  م حكاألرة لحدوث انتهاكات متكر   في حال. 6.1

 .ة سنة واحدةلمد   مسبحباحين من استخدام الاستبعاد الس  لس يفايسنفرفيه في مدينة والت  

 

 



 المفقودات .7

 ةالبلدي  المفقودات في لنقلها إلى مكتب  مسبحلكات المفقودة إلى طاقم اليجب تسليم الممت
(Einwohnermeldeamt.) 

 :ةالمسؤولي   .8

ار المسابحيستخدم ال. 8.1 و  الحفاظ فريق العمل ب التزاممع ة، تهم الخاص  على مسؤولي   المرافقو ز 

 .رافق في حالة آمنةوالم المسابحعلى 

مسؤوالً فقط في نطاق األحكام  وظ فو تلف الممتلكات، يكون المة أخصي  سبة لإلصابة الش  بالن   .8.1

 .ةالقانوني  

ائرن على اليتعي  ات فقدان أو تلف المعد  في حال . 8.1  .دفع تعويض كامل ه القانوني  أو ممثل   ز 

 على الفور لمسبحيجب إبالغ موظفي ا، عن الخسارة واألضرار الناجمة وهو مسؤول بشكل خاص  

 .عن تلف هذه األجهزة

 

 :سومجدولّالرّ  .2

سوم. 1  :جدولّالر 

 يورو 4.00الت ذكرة اليومي ة . 1.1

 يورو 1.5تذكرة يومي ة مخف ضة . 1.1

 :الت ذاكر الموسمي ة. 1.1

 يورو 15.00 (تذاكر 10)تذاكر البالغين 

 يورو 10.00بطاقات  10ضة لـ رسوم مخف  

 .تها في نهاية الموسمتفقد صالحي   الت ذاكر الموسمي ة

 يورو 1.40  .1.1 رةقتبعاّللف، ٪ 60إلى تخف ض  17:00اعة من الس  ابتداًء سوم الر  . 1.4

 :الت ذكرة العائلي ة. 1.5

 يورو 11.50أربعة أطفال وما يصل إلى شخصين بالغين تكلفة 

 يورو 1.00 قاصر إضافي   كل  

 :ةسوم الخاص  الر  . 1.6

ياضي ة والت رفيهي ة لمدينة إليمكن  ترتيب رسوم منفصلة مع األشخاص  فايسنفلسدارة العملي ات الر 

 .ة في سياق عقد قانون عام ومع أطراف ثالثة أخرىين من الحقوق العام  االعتباري  

 :ةرسوم الخدمات اإلضافي  . 1.7

 ةياضي  ات الر  الستخدام األلعاب والمعد  

 يورو 1.50 كل  ساعة وجهاز رياضي  

 ضةمخف  السوم ر  الاإلعفاء و. 1.8

 .فرض رسوم ، ال يتم  سنوات 1ى عمر سبة لألشخاص حت  بالن   -



 اً عام 18ى حت   1 دفع لألشخاص من سن  دة لجدول األجور تُ ضة في الحاالت المحد  رسوم مخف   -
 (.القاصرون)

 (.٪ 7 اً حالي  )سوم تشمل ضريبة القيمة المضافة الر  

 

سومّللمسبحّالمغلقجدولّ. 2  الر 

اعة. 1.1  يورو 1.50 تكلفة الس 

 يورو 1.00نصف ساعة  لكل   الت كلفة. 1.1

 يورو 1.00ساعة  ضة لكل  رسوم مخف  . 1.1

 يورو 0.50نصف ساعة  لكل   رسوم مخف ضة. 1.4

ة  11تكلفة . 1.5  يورو 15،00ساعة تذكرة لمد 

 يورو 1.00الت كلفة لكل  نصف ساعة . 1.6

ة تذكرة  11مخفضة لـ  رسوم. 1.7  يورو 16.00ساعة لمد 

 يورو 0.50نصف ساعة  لكل   رسوم مخف ضة. 1.8

 ضةخف  المسوم ر  الاإلعفاء و. 1.9

 (إعفاء)رسوم  فرض أي   سنوات ، ال يتم   1ى عمر سبة لألشخاص حت  بالن   -

اً عام 18ى حت   1 دفع لألشخاص من سن  دة لجدول األجور تُ ضة في الحاالت المحد  رسوم مخف   -

 (.القاصرون)

 (.٪ 7 اً حالي  )سوم تشمل ضريبة القيمة المضافة الر  

 

 :دخولّحي زّالت نفيذ .3

 .01.06.1019نفيذ في ز الت  حي  لس يفايسنفة لمدينة باحة العام  غيير في ظروف الس  يدخل هذا الت  

 

 

 

 16.01.1019 لسفايسنف

 

ياضة والت رفيه في مدينة فايسنفيلس  قط اع الر 

 

 شيكور  

 القط اعمدير 


