Правилами поведінки на воді
забороняється:



Купатися за межами лінії буїв, які визначають зону для беспечного купання.



Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього.



Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.



Використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та
інше знаряддя, не передбачене для плавання.



Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання.



Приносити з собою та вживати спиртні напої.



Купатись у нетверезому стані.



Забруднювати воду і берег, прати білизну і одяг, мити машини і мотоцикли у
місцях, відведених для купання.



Палити вогнища, спалювати сміття і т.д. суворо забороняється.



Підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік від місць купання.



Допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг.



Подавати помилкові сигнали небезпеки.



Заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати.



Купання дітей без супроводу дорослих.



Знаходитись на території пляжу, у воді без одягу (купальних костюмів).



Порушувати правила поведінки у публічних місцях, нецензурно висловлюватись,
голосно слухати музику та заважати іншим відпочиваючим.

Шановні гості для того щоб ваш відпочинок був приємним і спокійним,
будь ласка, виконуйте
Правила відвідування Mayachok Beach Club
Ми працюємо щодня з 10:00 до 22:00


Власні напої, продукти (окрім води і дитячого харчування) - приносити до
клубу заборонено! Працює ресторан - замовити їжу та напої ви можете на
барі, на терасі та у альтанках.



Підтримуйте чистоту – використовуйте баки для сміття та попільнички для
цигарок.



Не дозволяється: заходити у душові та перевдягальні по двоє і більше
людей, самовільно заходити до службових приміщень.



Палити дозволяється, лише в спеціально відведених місцях з
попільничками.



Pets-friendly – ви можете відвідувати пляжний клуб разом з вихованими, не
агресивними улюбленцями, за умов що, не будете залишати їх без
нагляду, одразу за ними прибирати та якщо вони не будуть заважати
іншим гостям.



Просимо виконувати вимоги співробітників і адміністрації пляжного клубу.



Зйомка території з дрону – лише за погодженням з адміністрацією.



Просимо вас уникати конфліктів та не заважати відпочивати іншим гостям.
Якщо виникла гостра ситуація, адміністрація може залучити охорону для її
вирішення.



Стежте за особистими речима. Адміністрація клубу не несе
відповідальності за ваші речі та транспортні засоби.
У разі не виконання правил зазначених вище та при неприйнятній
поведінці – Адміністрація має право відмовити у відвідуванні
Mayachok Beach Club, без пояснення причин.

