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Siguria e Juaj në Pishinë 
 
Jemi të lumtur që frekuentoni Pishinën tonë. Pishina është nje vend për sport, lojra, defrim, dhe ҫlodhje, por 
parasheh kujdes dhe përqëndrim, ne menyrë që rreziku të menjanohet dhe që qëndrimi në Pishinë për të 
gjithe freuentuesit e Pishinë të jete nje kenaqësi. Shenjat në vijim do të ju ndihmijnë për këte. 
 

 

1. Personeli i Pishinës është Partneri juaj për kimunikim dhe do të ju ndihmoje me kënaqësi. Por 
Peronali ka edhe të drejten shtepiake; te gjitha udhezimet e Bashpuntoreve patjetër duhët te 
zbatonen.  

 

 

2. Pishina duhet te perdorët vetem per Persona që janë Notarë te sigurt. Thellesia e Ujit 
është e rrekikshme për ata që nuk e zotërojnë Notin. Mos mbivlerësoni në asnjë menyrë 
Fuqinë dhe zotesinë tuaj.  

 

 

3. Të keni kujdes në zonën  (Kufizimin me Litar) të hapesirën për Notare dhe për ata që 
nuk dinë te notojne. Nëse nuk jeni te sigurtë cila është hapësira e duhur për ju, Ju lutemi 
të pyësni Personelin. 

 

 

4. Perdorëni për kercim në ujë vetëm Startblokun dhe Pajisjet për kercim. Kercimi nga 
pjesa anësore e Pishinës është i Ndaluar. 

 

 

 

5. Fëmijet janë shume të rrezikuar në Ujë; ata duhet të shoqërohen nga Prinderit apo 
përcjellërit adekuat. Fëmijet janë të rrezikuar ëdhë në ujin e cekët, për këte ata duhet 
gjithmonë të jenë ne vëzhgim. Ju lutemi të keni kujdes se asnjë Pajisje për shpëtim nuk 
mund te garantoj kujdes absolut.  

 

 

6. Dyshemeja në Pishinë është e lagët dhe e lëmuar; ecni ngadale. Vrapimi në pishinë është 
i Ndaluar. 
 

 

 

7. Ju lutemi të rrespektoni Mysafiret tjëre në Pishinë, pasaqërisht Njerëzit në moshë dhe Femijet. 
Dinjiteti dhe privatësia e të gjitha notonin (mëshkull dhe Femër) duhët rrespektuar; çdo femër dhe 
çdo mëshkull duhët të respektohet. Ngacmimi seksual, për shembell: me gjestë të shthurura, 
shprehjet dhe përafërta fizike dhe të padëshiruar prekja nuk është e lejuar. 

 

 

8. Përdorëni Pajisjet për kercim vetëm kur Personeli i lejon. Duhet të kërcehet vetëm atëherë kur 
hapësira e ujit është e lirë. Noti në hapësirën nën  Drrasën për kercim është i ndaluar.  

 

 

9. Përdorimi i Pishinës është i lejuar vetëm për ata që posedojne veshje për Not (Jo veshje 
të përditshme). Në Hapësirën rreth Pishinës nuk lejohet të ecet me këpuce.  

 

 

 

10. Para se të përdoreni Pishinë për Not. Jo lutemi të pastroni Trupin tuaj, bëni nje Dushë.  
 

 

11. Për ҫdo frekuentustë Pishinës është e obliguar rregulloreja e shtëpisë, rregulloreja e larjes, e cila 
ështe e vendosur te Arka. 


