ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

O κανονισμός λειτουργίας έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση της Λίμνης Βουλιαγμένης, με σκοπό να συνδράμει στην ασφαλή και
ορθή χρήση των εγκαταστάσεων της Λίμνης Βουλιαγμένης από τους επισκέπτες, αλλά και στην προστασία της ίδιας της Λίμνης και
του περιβάλλοντος.
Η είσοδος, το ωράριο λειτουργίας και η χρήση των εγκαταστάσεων της Λίμνης Βουλιαγμένης ορίζεται από τη Διεύθυνση, η οποία
διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιεί.
Η Λίμνη Βουλιαγμένης λειτουργεί ως Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού τις καθημερινές από τις 09.00 έως τις 17.00.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους η Λίμνη είναι επισκέψιμη για τους λουόμενους από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Τελευταίο
εισιτήριο εκδίδεται μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της χρήσης της.
Οι επισκέπτες ενημερώνονται από το ταμείο, τον πίνακα ανακοινώσεων και τους διαδικτυακούς τόπους της Λίμνης για τις αλλαγές
στο ωράριο λειτουργίας, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την υλοποίησή τους.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Η κολύμβηση στη Λίμνη Βουλιαγμένης επιτρέπεται σε όποιον έχει προμηθευτεί το σχετικό εισιτήριο, από το εκδοτήριο το οποίο
βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της Λίμνης. Το κόστος του εισιτηρίου ορίζεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η παραμονή στο
deck της Λίμνης προϋποθέτει οπωσδήποτε την αγορά εισιτηρίου.
Η Διεύθυνση της Λίμνης έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί τη χρέωση σε οργανωμένα group άνω των 12 ατόμων.
Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, η Διεύθυνση έχει δημιουργήσει προνομιακά πακέτα μελών και προγράμματα ανταμοιβής, σε
μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Για πληροφορίες οι επισκέπτες μπορούν να απευθυνθούν στο
εκδοτήριο των εισιτηρίων. Η κάρτα για το κοινωνικό εισιτήριο εκδίδεται από τον ιατρο μετά από την προσκόμιση σε αυτόν των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Οι τιμές των εισιτηρίων ορίζονται ως εξής:
Γενική Είσοδος: Δευτέρα - Παρασκευή 12 € / Σαββατοκύριακο και αργίες 15 €
Παιδιά: Έως 5 ετών: Δωρεάν / 5 - 12 ετών: 6 €
Φοιτητές: Δευτέρα - Παρασκευή 9 € / Σαββατοκύριακο και αργίες 12 € (με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας)
Δημότες ΒΒΒ: Δευτέρα - Παρασκευή 9 € / Σαββατοκύριακο και αργίες 12 €
Για την ασφάλεια των λουόμενων και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η χωρητικότητα της Λίμνης έχει οριστεί στα 700 άτομα. Στην
περίπτωση που συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός, η Διεύθυνση της Λίμνης θα διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την
είσοδο σε αριθμό ατόμων που υπερβαίνει το ως άνω όριο, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των επισκεπτών.
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δωρεάν parking
Ξαπλώστρες και ομπρέλες
Ναυαγοσωστική κάλυψη
Πρώτες βοήθειες
Ιατρική Κάλυψη (τις ημέρες και τις ώρες που
λειτουργεί το ιατρείο)
Χώρος παιδικών δραστηριοτήτων
Εστιατόριο – καφετέρια
Free Wi - Fi

Lockers
Υπηρεσία υποδοχής και ταξινόμησης
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ στη Λίμνη με ειδικό
αναβατόριο
Ειδικές εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ (αποδυτήρια,
ντους, τουαλέτες)
WC / Αποδυτήρια
Ντους με ζεστό ή κρύο νερό

ΙΑΤΡΕΙΟ
Το ιατρείο της Λίμνης λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09.00-17.00 διεκπεραιώνοντας τα εξής:
Συμβουλευτικές – ιατρικές υπηρεσίες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ενημέρωση θεραπευτικών ιδιοτήτων ιαματικού ύδατος.
Έκδοση δελτίου υδροθεραπείας.
Γνωματεύσεις - βεβαιώσεις λουτροθεραπείας για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Πρώτες Βοήθειες. Η Λίμνη Βουλιαγμένης προσφέρει Πρώτες Βοήθειες στους επισκέπτες σε περίπτωση επείγουσας
ιατρικής ανάγκης, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο. Όλοι οι επισκέπτες παρακαλούνται να δίνουν τις απαραίτητες
πληροφορίες στον ιατρό που θα τους φροντίσει και να ακολουθούν τις οδηγίες που θα τους δοθούν.
Οι λουόμενοι υποχρεούνται, για τη δική τους ασφάλεια, να ενημερώνουν τον ιατρό εάν έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ο ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την κολύμβηση στη Λίμνη, στην περίπτωση που κρίνει
ότι αυτό θα επιβαρύνει την υγεία του επισκέπτη ή θα δημιουργήσει κίνδυνο για τη ζωή του.
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Στη Λίμνη υπάρχει ο νόμιμα προβλεπόμενος αριθμός ναυαγοσωστών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Λίμνης ως λουτρικής
εγκατάστασης.
Οι επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες, υποδείξεις, συμβουλές και τις παρατηρήσεις του Ναυαγοσώστη που είναι σε
βάρδια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Ναυαγοσώστης μπορεί να απαγορεύσει το κολύμπι.
Η Λίμνη έχει οριοθετηθεί με ειδική ευδιάκριτη σήμανση (πλωτοί σημαντήρες) και οι λουόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως το κολύμπι
εκτός των ορίων αυτών, απαγορεύεται αυστηρά.
Οι επισκέπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στον Ναυαγοσώστη πριν
ξεκινήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Λίμνη.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ
Η Διεύθυνση της Λίμνης έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε κάθε επισκέπτη, εξελίσσοντας και
αξιοποιώντας διαρκώς τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απρεπή συμπεριφορά επισκεπτών καθώς και για τα προβλήματα ή ατυχήματα που
μπορεί να προκληθούν από τέτοια συμπεριφορά. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι κάτω από τη συνεχή επίβλεψη των γονέων ή των
συνοδών τους, γνωρίζοντας τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε έναν ανοικτό χώρο.
Οι επισκέπτες παρακαλούνται να φυλάσσουν το εισιτήριο εισόδου τους καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στη Λίμνη να το
επιδεικνύουν για έλεγχο, από τους υπεύθυνους της Λίμνης ή τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό τους ζητηθεί.
ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά ερμάρια (lockers) που βρίσκονται πλησίον των αποδυτηρίων, ώστε να φυλάξουν
τα προσωπικά αντικείμενά τους.
Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες πολύτιμων αντικειμένων και η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων γίνεται με
ευθύνη των επισκεπτών. Για αντικείμενα που έχουν χαθεί ή για αντικείμενα που βρήκαν οι επισκέπτες μας, τα οποία δεν τους
ανήκουν και θέλουν να παραδώσουν θα πρέπει να απευθυνθούν στο ταμείο έκδοσης εισιτηρίων ή στο τηλέφωνο 21089622337.
PARKING
Στους πελάτες της Λίμνης παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης του αυτοκινήτου τους.
Η Λίμνη Βουλιαγμένης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία που
προκληθεί σε οχήματα στους χώρους στάθμευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ - ΝΤΟΥΣ
Ντους με κρύο και ζεστό υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων της Λίμνης. Η χρήση σαμπουάν, σαπουνιού και
συναφών ειδών, απαγορεύεται κυριότατα για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και λόγους ασφαλείας.
ΠΑΡΟΧΗ INTERNET
Στις εγκαταστάσεις Λίμνης Βουλιαγμένης λειτουργεί Ασύρματο Δίκτυο Πλοήγησης. Οι επισκέπτες που θέλουν να κάνουν χρήση
μπορούν να απευθύνονται στους υπαλλήλους της Λίμνης ώστε να προμηθευτούν τον ειδικό κωδικό πρόσβασης.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
Στη Λίμνη Βουλιαγμένης λειτουργεί εστιατόριο – καφετέρια. Κατά την εαρινή και θερινή περίοδο το εστιατόριο λειτουργεί από νωρίς
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ προσφέροντας ξεχωριστές γευστικές επιλογές στους λουόμενους και τους επισκέπτες της Λίμνης. Κατά
τη χειμερινή περίοδο οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζεστά και κρύα ροφήματα καθώς και μια ποικιλία γευμάτων κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της Λίμνης για κολύμβηση.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στη Λίμνη Βουλιαγμένης λειτουργεί κατάστημα Λιανικής Πώλησης με καλλυντικά είδη, αναμνηστικά είδη και είδη ιματισμού.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Η Λίμνη είναι ενταγμένη στον Εθνικό κατάλογο NATURA 2000 και είναι χαρακτηρισμένη ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους από
το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η διαχείριση ενός πραγματικού θησαυρού της φύσης όπως είναι η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι μεγάλη ευθύνη. Για το λόγο αυτό η
επιχείρηση λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό η Λίμνη καθαρίζεται
καθημερινά από υλικά και αντικείμενα που είναι βλαβερά για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, ενώ ακολουθείται ένα
οργανωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης με ειδικούς κάδους για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί).
Η Διεύθυνση της Λίμνης καλεί τους πελάτες να συμπεριφέρονται με τον ανάλογο σεβασμό σε αυτό το μοναδικό φυσικό μνημείο.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η Λίμνη Βουλιαγμένης αποτελεί φορέα πολιτισμού στα νότια προάστια της Αττικής, οργανώνοντας διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
1. H λήψη νερού από την Λίμνη εκτός από τις περιπτώσεις εγκεκριμένης διαδικασίας ανάλυσης υδάτων.
2. Η είσοδος σε κατοικίδια ζώα.
3. Η είσοδος στο νερό μετά τη χρήση αντιηλιακού. Συνιστάται στους λουόμενους να ξεβγάζουν το αντιηλιακό
τους πριν την κολύμβηση για λόγους προστασίας της σύνθεσης του ιαματικού νερού.
4. Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών που δεν έχουν αγοραστεί από το εστιατόριο – καφέ που λειτουργεί εντός
των εγκαταστάσεων της Λίμνης.
5. Η είσοδος για κολύμβηση στη Λίμνη, χωρίς την καταβολή εισιτηρίου ή άδειας από τη Διεύθυνση.
6. H κολύμβηση εκτός πλωτών σημαντήρων.
7. Η χρήση προσωπικής ομπρέλας, ξαπλώστρας ή καρέκλας.
8. Η κατασκήνωση (camping).
9. Τα παιχνίδια με μπάλα και συναφή είδη.
10. Η χρήση ιδιωτικού ηχοσυστήματος, πάρα μόνο με τη χρήση ακουστικών.
11. Η χρησιμοποίηση ελευθέρων προς χρήση καθισμάτων για χρήση άλλη από αυτή που προβλέπεται (εναπόθεση
ρούχων, τσαντών κλπ.).
12. H χρήση σαμπουάν ή άλλων χημικών υγρών στα υπαίθρια ντους.
13. Η καταστροφή οποιουδήποτε είδους βλάστησης, για οποιονδήποτε σκοπό. Η καταστροφή του περιβάλλοντος
διώκεται ποινικά.
14. Η ρύπανση του ύδατος, που διώκεται ποινικά.
15. Η καταστροφή ή άλλη εκούσια βλάβη σε εξοπλισμό, μηχανήματα ή εγκαταστάσεις της Λίμνης. Οι παραβάτες
θα διώκονται ποινικά για φθορά ξένης περιουσίας.
16. Η χρήση των αποδυτηρίων για σκοπούς εκτός των νομίμως προβλεπόμενων.
17. Η παραμονή στο ιατρείο ατόμων πέραν του νοσηλευτικού προσωπικού, των ασθενών και των συνοδών τους.
18. Η παραμονή στον οικίσκο των ναυαγοσωστών χωρίς σχετική ειδική άδεια της Διεύθυνσης.
19. Η χρήση πλωτών μέσων.
20. Η παραμονή λουόμενων στη Λίμνη πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.
21. Η κράτηση τραπεζοκαθισμάτων, των οποίων η χρήση ρητώς επισημαίνεται ότι δεν είναι αποκλειστική.
22. Ο γυμνισμός.
23. Το περπάτημα με γυμνά πέλματα, για την αποφυγή ατυχημάτων.
24. Οι βουτιές στη Λίμνη. Για την είσοδο των λουόμενων στο νερό υπάρχουν ειδικές κλίμακες σε όλη την έκταση
του deck.
25. Η στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε χώρους που δεν ορίζονται για αυτή τη χρήση.

Η Διεύθυνση της Λίμνης Βουλιαγμένης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που έχουν ιστορικό βίαιης
συμπεριφοράς ή έχουν δημιουργήσει βίαια επεισόδια εντός της επιχείρησης στο παρελθόν.
Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να απομακρύνει από το χώρο άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή κάτω από
την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή συμπεριφέρονται βίαια / ανάρμοστα σε άλλους επισκέπτες.
Σε περίπτωση συνδρομής ενός από τους παραπάνω λόγους ή σε περίπτωση τέλεσης εκ μέρους κάποιου λουόμενου
άλλου ποινικού αδικήματος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση.
Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα µε ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα µε τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις
του προσωπικού. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις της Λίμνης, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε περιπτώσεις ατυχημάτων οι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της Ομάδας Πρώτων Βοηθειών.
Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες από τον ιατρό ή τον ναυαγοσώστη της Λίμνης.
Σε περίπτωση παραπόνων – επισημάνσεων, οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο Διοικητικό Προσωπικό
της Λίμνης και να συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο.
Με την αγορά του εισιτηρίου εισόδου, όλοι οι παραπάνω κανονισμοί γίνονται αυτομάτως αποδεκτοί από τον
επισκέπτη / πελάτη.
Η Λίμνη Βουλιαγμένης δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης
του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και της µη συμμόρφωσης του επισκέπτη µε όλους τους μνημονευόμενους στο
παρόν όρους.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στο εκδοτήριο εισιτηρίων,
www.vouliagmenilake.gr και είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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