
Hohenlockstedt belediyesinin açık yüzme havuzu için yüzme 

kuralları 
 

1. Açık yüzme havuzu, Hohenlockstedt topluluğunun halka açık bir tesisidir. 

2. Yüzme yönetmeliğinin hükümlerine ziyaretçiler tarafından uyulmalıdır. 

3. Lohmühlen bölgesinin tamamı peyzaj koruma alanı olarak belirlenmiştir. Çadırlara ve kamp yapmaya izin 

verilmez. Bitkiler, yollar ve banka takviyeleri ile hayvan dünyasına zarar verilmesi yasaktır ve yargılanacaktır. 

4. Hohenlockstedt (Lohmühlenteich) topluluğunun yüzme alanı her gün açıktır. 

5. Lohmühlen bölgesine girmek ve Lohmühlen göletini kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır. 

6. Bisikletler, motosikletler ve motorlu araçlar sadece belirlenmiş park yerlerine park edilmelidir. 

Hohenlockstedt topluluğu bunun için hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

7. Su kurtarma hizmetinin emirlerine uyulmalıdır. Bu, DLRG Itzehoe e.V. tarafından gerçekleştirilir. Şikayetler, 

DLRG koruma istasyonunun başına sunulmalıdır. Denetim personeli aynı zamanda kiosk operatörü ve diğer 

kişiler (Hohenlockstedt topluluğunun temsilcileri) olabilir. 

8. Özellikle şunlara izin verilmez: 

a) Lohmühlen sitesinde barbekü yapmak, 

b) Çimen dahil tüm yüzme alanına hayvan getirilmesi (köpekler, atlar vb.), 

c) Lohmühlenteich'te sabun kullanımı, 

d) nesneleri su yüzeyine atmak, 

e) Suyun ve tüm banyo tesislerinin kirlenmesi, 

f) tesiste kalan misafirlere gereksiz gürültü veya rahatsızlık, 

g) sitedeki sıhhi odalarda sigara içmek, 

h) Bu amaçla tasarlanmamış alanlarda top oyunları, 

i) Lohmühlenteich üzerinde tekneler, diğer su sporları ekipmanı (özellikle ayakta kürek çekme) ve sörf 

yapmak, 

j) Yüzücü olmayanların yüzücü olmayan alanın dışında yıkanması. 

9. Gözetim personeli, aşağıdakileri yapan kişileri teftiş etmeye yetkilidir. 

a) güvenliği, huzuru ve düzeni tehlikeye atmak, 

b) diğer yıkananları kızdırmak, 

c) İhtara rağmen yüzme yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ederek açık hava yüzme havuzundan 

çıkarılması. 

Yüzme yönetmeliklerine uyulmaması, cezai veya idari suçların bildirilmesine neden olabilir. İkamet hakları, 

Hohenlockstedt topluluğu veya yetkili kişiler tarafından kullanılır. Köpek Yasası'nın 3 (3) No. 3'üncü Bölümüne 

göre, yerüstü sularında, çocuk oyun alanlarında ve güneşlenme alanlarında banyo tesislerinde ve yıkanma 

alanlarında yanınızda köpek bulundurmanın yasak olduğu belirtilmektedir. Ayrıca köpeklerin oraya kaçmasına 

izin verilmez. İhlaller, § 20 Abs. 2 Köpek Yasasına göre 10.000 € 'ya kadar para cezası ile cezalandırılabilir. 

 

10. Bu banyo düzenlemeleri hemen yürürlüğe girer. 9 Mayıs 2014'ten itibaren yüzme kuralları iptal edildi. 

 

Hohenlockstedt, 17 Şubat 2021 

Hohenlockstedt topluluğu Belediye başkanı 

Wein 


