
  

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Београд, Кнеза Вишеслава 72

GENERAL USER CODE OF CONDUCT DURING WORKING 
HOURS OF THE SWIMMING POOLS KOŠUTNJAK

• Daily swimming from 10.00 h to 19.00 h 
• night swimming from 21.00 h to 24.00 h
• olympic  swimming pool anD Diving pool can be useD only by    
 swimmers!
• chilDren unDer the age of 12 can only enter the swimming pools  
 accompanieD by a parent, guarDian or aDults who are entrusteD  
 with supervision over them, anD assume full responsibility for  
 their safety anD behavior.
• users are Due to use premises, as well as accessories,  eQuipment
     anD props in the facility, in accorDance with their purpose anD to  
     keep them from Destruction, Deliberately making them Dirty,   
     DamageD or Dysfunctional. for all the Damage the offenDer 
     shall bear material anD criminal responsibility.
• changing rooms anD other facilities are in gooD conDition anD can  
    be useD for intenDeD purpose.
• serbian institute of sport is not responsible for the missing  
    items from the area of the swimming pools.
• it is strictly forbiDDen to create or cause any DisorDer, inDecent             
 behavior anD anything that coulD Disturb the visitors.
• unemployeD persons are strictly forbiDDen to enter the offi- 
 cial premises (filter plant, box office anD reception).
• it is forbiDDen to stay at the approach, hallways anD any       
 other places where official stuff (ambulance, police anD    
 aDministration) operates.
• it is forbiDDen to enter the swimming pools except for the place  
   specialy markeD for that. 
• it is forbiDDen to jump into the water from the pool eDges,   
    swimming with aDDitional accesories anD Diving.

IT IS STRICTLy PROHIbITED:

• entering the weapon, ammunition anD explosive Devices;
• setting fire or using the open flame;
• entering the glass material;
• bringing the animals;
• entering in inappropriate swimming suits, unDer the influence                
of alcohol, opiates, Drugs etc.
• any other prohibiteD behavior.

Decisions of personel in Duty, lifeguarDs anD security, 
must be respecteD

Disrespect of general anD special rules will cause removal 
from the  swimming pool

ОПШТИ ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ КОРИСНИКА
У ТОКУ РАДА БАЗЕНА КОШУТЊАК

• Дневно купање оДвија се у периоДу оД 10.00 До 19.00 сати
• ноћно купање оДвија се у периоДу оД 21.00 До 24.00 сатa.
• олимпијски базен и базен за скокове у воДу, могу користити    
    искључиво пливачи!
• Деца узраста До 12 гоДина могу ући на пливалиште само у        
   пратњи роДитеља, старатеља или пунолетних грађана, ко-
   јима је поверен наДзор наД њима, и који преузимају потпу- 
   ну оДговорност за њихову безбеДност и понашање.
• корисници су Дужни Да просторије, као и пратећу опрему,   
    уређаје и реквизите у објекту, користе у склаДу са њиховом   
   наменом и Да их чувају оД уништења, намерног прљања,   
   оштећења или квара. за сва оштећења починитељ ће сно-  
   сити материјалну и кривичну оДговорност.
• кабине за пресвлачење и Други објекти су у исправном ста- 
   њу и могу се користити за сврху којој су намењени.
• за нестале ствари са простора базена кошутњак, 
     републички завоД за спорт не оДговара.
• најстроже је забрањено стварање или изазивање било каквог  
     нереДа, непристојно понашање и све остало што би реметило  
 мир и оДмор посетилаца.
• незапосленим лицима најстоже је забрањен улазак у службе-  
    не просторије (филтер постројење, билетарницу и портирницу).
• забрањено је  заДржавање на прилазима, хоДницима и Дру-  
   гим местима гДе службу врши особље републичког завоДа за   
   спорт (амбуланта, полиција и управа). 
• забрањено је улажење на базене кошутњак ван за то посебно  
    означеног места.
• забрањено је  скакање у воДу са ивица базена, пливање са   
   помоћним реквизитима и роњење.

НА ОТВОРЕНОм ПЛИВАЛИШТУ 
НАјСТРОжЕ јЕ ЗАБРАЊЕНО:

• уношење оружја, муниције и експлозивних направа;
• паљење ватре или употреба отвореног пламена;
• уношење стаклене амбалаже;
• увођење животиња;
• улазак и купање у неаДекватним костимима, поД  
   Дејством алкохола, опијата, Дрога и сл;
• свако Друго непрописно понашање.

оДлуке Дежурног особља, спасилаца и обезбеђења, морају се 
поштовати. непоштовање општих и посебних оДреДби раДа 

пливалишта повлачи уДаљавање са пливалишта.
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