Frederiksdal Fribad
Ordensreglement for Frederiksdal Fribad
Fribadets gæster bedes beskytte områderne ved nænsom brug af plæner og strand.

Generelle regler:
• Cykler skal altid henstilles på cykel-parkeringspladsen - og ingen andre steder.
• Hunde må ikke medtages på Fribadet af hensyn til andre gæster.
• På det offentlige gangareal (den asfalterede sti) er det tilladt at medbringe hund, når denne
føres i snor.
• Alt affald skal lægges i affaldskurvene. Det er synd at forurene arealerne med papir og
lignende. Tænk også på, hvor farligt det er, hvis der smides glasskår, flasker, blikdåser og
lignende uden for affaldskurvene.

Vi er stolte over vore grønne områder - pas på dem!
• Det er ikke tilladt at beskadige bygninger, badebroer, redningsmateriel, bænke, hegn, opslag,
affaldskurve, beplantning med videre.
• Det er ikke tilladt at cykle, køre eller ride på arealet.
• Det er ikke tilladt at afbrænde bål.
• Sportslig udøvelse i form af fodbold eller anden pladskrævende og voldsom sport er ikke
tilladt, hvorimod behersket leg naturligvis er accepteret.
• For at beskytte Fribadets gæster må kanoer, både og lignende ikke sejle inden for det
afmærkede vandområde og dermed må disse heller ikke trækkes op på badestranden.
• Af hensyn til de mange forskellige gæster, der benytter Fribadet, er det ikke tilladt at
optræde nøgen eller at udvise anstødelig opførsel.
Omklædning kan finde sted i omklædningsbygningen.
• I badesæsonen vil der almindeligvis være livreddertjeneste mellem kl. 8.00 og kl. 20.00.
• Det er ikke tilladt at bade uden for det afmærkede område.
• Pas i øvrigt på ikke at gå for langt ud.
• Råb aldrig om hjælp i kådhed.

Teltningsregler:
• Telte må kun opslås om dagen og kun på de afmærkede steder, som anvises af opsynet.
• Opsynet har myndighed på Fribadet, og gæsterne skal rette sig efter de henvisninger, der
gives.
• Såfremt ovenstående enkle regler ikke efterleves, kan det betyde bortvisning fra Fribadet og
påtale i henhold til politivedtægten.

