
 
Zwem- en watervoorschriftenvoor het Pahnameer See  Pahna 

 
 
In het belang van het grote publiek moeten alle gasten en gebruikers van lake Pahna Nhet volgende inacht 

nemen: 
 
 
1. Het Pahnameer met zijn twee meergebieden ligt op het terrein van het speciaal recreatiepark Pahna.  

Het water wordt op verschillende manieren gebruikt, alle gebruikers zijn verplicht om rekening te houden 

met elkaar.  verpflichtet.  Voor alle gebruikers geldt de regionale regelgeving van de vereniging Voor 

speciale doeleinden Recreatiepark Pahna.. 
 

2. Badorde:   

• Er is geen zwemtoezicht,zwemmen gebeurt op eigen risico.  

• Alleen sindss zuidkust van het grote meeris mogelijkals een ingang voor zwemmers. . 

Gevarenplekkenaan de kust en in het water kunnen niet worden uitgesloten in alle andere 

kustgebieden en op hethele meertje.  sind Gefahrenstellen am Ufer und im Wasser nicht 

auszuschließen. 

• Ouders en voogden hebben een uitgebreide controleplicht voor kinderen en hulpbesef. 

• Niet oververhit raken in het water, spring niet ondersteboven in het ondiepe water,niet baden en 

zwemmen onder invloed van alcohol en drones! 

• Er moet rekening worden gehouden met gezondheids- en zwemvaardigheden!  

• Bij onweer en duisternis geldt een zwemverbod.   

• Zwemmers moeten zorgen voor elkaar en andere zeegebruikers,  het is om zich te onthouden van 

alleswat andere gasten lastigvalt of in gevaar brengt. 

• Het is verboden om honden mee te nemen naar het strand. ist verboten. Alleen het 

aangewezenhondenstrand aan het strand kan met honden worden gebruikt.  Mit Hunden darf 

ausschließlich der  
 

3.    Visserij 

• De viswet op het water wordt verhuurdaan de visserijvereniging Fockendorf. . 

• Vissen in het meer is alleen toegestaanmet visvergunning en visvergunning. . 

• Vissen is alleen mogelijkop aangewezen visroutes. . 

• Van 15 mei tot15. September mag niet worden gevist op het strand.   

• Pitchtents, kamperen, grillen en vuur zijn verboden.   

• Vissen met boten is niet toegestaan. 

• Het vissen van het ijs is slechts mogelijkin aangewezen plaatsen na versie van de ijsoppervlakte. . 

• Visplekken zijn netjes om te vertrekken.   

• De verontreiniging van het zwemwater door ongeschikte voeding moet wordenweggelaten. 

• Vissers maken tegen betaling gebruik van de openbareparkeerplaatsen. 

• Visvergunningen en andere informatie zijn te vinden in de receptie. 
 

4.       Duiken 

• Duiken in het meer is toegestaan  mit bestaande duiktraining. . 

• Entreeplaatsenbevinden zich op het belangrijkste strand aan de glijbaan, eenm bungalow voorheen 

WRD en aan de achterzijde barbecue gebied. 

• Parkeerplaatsen   voor duikers bevinden zich op de grote parkeerplaats en zijn beperkt voor twee 

voertuigen in de omgeving.   

• Duikers registreren zich bij de receptie voor de duik. 
 
5. des Eisfläche 
Het ijsoppervlak mag alleen worden gebruikt na goedkeuring door de administratieve gemeenschap Pleißenaue.   
 
6. Algemene regels 

• Het is verboden om de waterbeheerfaciliteit aan de noordkust binnen te gaan.  

• Het gebied werd voorgebruik door de mijnbouw. Veranderingen  in de gevonden gebieden endijken 

zijn verboden, het in sommige gebieden binnengaan moet een verbod op het betreden van kwetsbare 

gebieden in acht nemen.   



• De wijziging van de natuurlijke omstandigheden en de introductie van onderdelen en 

bevestigingsmiddelen van welke aard dan ook in het meer zijn alleen toegestaan met de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

• De verontreiniging van het water is ten strengste verboden. 
   

7. Boten 
         Boten mogen niet worden gebruikt op het meer. Het gebruik van het meer met modelboten is ook 

verboden. 
 Uitzonderingen: Opblaasbare boten tot 3 m in lengte zonder motor  - ook zonder elektromotor 
                                Boten namens en met schriftelijke toestemming van de eigenaar 
 
8. Huisrecht  

De medewerkers van hetrecreatiecentrumoefenen het recht van het huis uit, de instructies moeten 

wordenopgevolgd. 
 Zij hebben het recht om te weigeren personen toe te staan omhet gebied van het Pahna Recreatiepark 

binnen te komen, of 
Om verweisen, wenn es für die Aufrechterhaltung von Ordnpersonen uit te zetten als het noodzakelijk 

lijkt voor het onderhoud van orde enveiligheid lijkt hij te zijn.   Op lange termijn kan een verbod op het 

gebruik van een huis worden verleend als deze orde, de territoriale voorschriften of de 

campingvoorschriften worden herhaald of ernstig worden geschonden. 
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