Tatil günleri için notlar
Apaçık ve rutin yaşamın ayrılmaz bir parçası olan bazı faaliyetler, pazar ve resmi tatil günlerinde
yasaktır. Aşağıdaki genel bilgiler size rehber olarak yardımcı alacaktır neye müsade edilip edilmediğini.
Pazar ve tatil günlerin düzenlemeleri tüm vatandaşlar için geçerlidir.
Pazar ve Tatil Günlerin Düzenlemeleri
Pazar ayini süresi boyunca, saat 06:00 ile 11:00 arası tüm halka acik ve özel eğlenceler, ticari ya da
spor etkinlikleri yasaktır.
Bu yasaklar, 3 Ekim‘de eğer o gün hafta icine düşüyor ise ve 1 Mayıs‘ta sendika etkinlikleri için
geçerli değildir.
Temel olarak, Pazar ve tatil günleri çalışılmaz. Elbette istisnalar vardır.Bunlar örneğin, dükkan açıp
kapatma kanunu veya Pazar ve tatil günleri düzenlemelerinde (Tatiller Kanunu KRV) belirtilmiştir.
İzinli veya yasak faaliyetlerin birkaç diğer örnekleri:
Faaliyet türü

İzinli

X

Taşinmak

X

Yolcu taşıma merkezi

X

Bronzlaşma Salonları

X

Spor Merkezi

X

saunalar

X

Ticari olmayan bahçe işleri

X

Buna ek olarak, çalışma yasağı için genel istisnalar vardır. Yani şu işlere izin verilir:
n
n
n
n
n
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Yasak

benzin istasyonlarındaki araba yıkama
istasyonlari

Kamu taşımaciliği ve özel taşima şirketlerin çalışması,
Benzin istasyonları çalışması,
Araç Güvenlik,
Mecburi işler acili önlemek için
Sağlık veya maddi hasarı önlenmesi için yapilan Çalışmalar

Bireysel tatilgünleri için özel kurallar
Pazar kurallarına ek olarak aşağıda listelenen bazı tatil ve anma günlerinde (Sessiz tatilgünleri) yasaklanmış faaliyetler:
Ek yasaklar

Allerheiligen, Ölenleri
anma günü
(Saat 05.00 - 18.00
arası)
Noel arifesi
(Saat 16.00 - 24.00
arası)

Yas günü
(Saat 05.00 - 13.00
arası)

Paskalya Cuması
(Saat 00.00 - Cumartesi sabah 06.00 arası)

Satış pazarları, ticari sergiler ve benzeri
etkinlikler

X

X

X
(Toptan pazarlar sadece
saat 03:00 kadar)

at yarışı dahil olmak üzere spor ve benzeri
etkinlikler

X

X

X

Sirk gösterisi

X

X

X

Halk Festivalleri

X

X

X

Eğlence merkezlerinin işletilmesi, dans veya
sanatsal performanslar sununal yerler

X

X

X

Otamatik salonları ve benzeri işletmeler

X

X

X

Ticari bahis kabul edilmesi

X

X

X

İçki sunan restoranlar ve onların bitişik
odalarında her türlü müzik ve diğer eğlence
gösterileri

X

X

X

kamuya açık tüm etkinlik, eğlence, dans dahil
olmak üzere

X

(Saat 18.00 kadar)
X
(Saat 18.00 kadar)

X
(Dans Perşembe Saat
18.00 itibaren)

konut dışındaki tüm kamu dışı eğlence
etkinlikleri

X

Kültür Bakanı ya da onun makamlari tarafından
onaylanmamiş ama Paskalya Cumasına uygun
olmayan filmlerin gösterimleri

X

Her türlü Olaylar, tiyatro ve müzik gösterileri,
film gösterimleri ve konferanslar - hatta ciddi
karakter sunumu

X
Saat06.00 - 11.00 arasi)

Not:
Bir etkinlik planlaması yapıyorsanız veya bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaçınız varsa, doğrudan Sosyal Entegrasyon
Dairesinde (NN, Tel.: 17-6778) yada Zabıta Dairesinde (Bayan Bettina Tamoschus, Tel.: 17-7213) ulaşabilirsiniz.

