Návštěvní řád letního koupaliště
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Vstup do prostoru koupaliště
1. Vstup je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou.
2. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před uzavřením.
3. Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Každé dítě musí mít vlastní plavky.
4. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity
zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

Vyloučení osob z návštěvy koupaliště
1. Do prostoru koupaliště mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy
jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené
horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo kožními
chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušnici osoby
postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby
postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami,
obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
3. Vstup areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně
narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu
s mravními a společenskými zásadami.
4. Z prostoru koupaliště může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který
přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy
přestupku, může správa zařízení požádat o zakročení příslušné bezpečností
orgány.
5. Do prostoru areálu platí zákaz vstupu se zvířaty a vjezdu motorek.

Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénů osprchovat.
2. Návštěvníci koupaliště používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách,
„bermudách“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke
koupání je zásadně vstup do bazénu zakázán.
3. Doporučuje se nebrat do prostor koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz –
cennosti se neuschovávají.
4. Návštěvníkům v plavkách není dovoleno pohybovat se mimo vymezený prostor.
5. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení koupaliště a šetřit
vodou.

6. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a šetřit vybavení
provozu.
7. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat
ostatní návštěvníky a dbát o bezpečnost svou i ostatních.
8. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
9. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo
nedodržením tohoto Návštěvního řádu, nebere provozovatel odpovědnost.
10. Čtvrt hodiny před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazény, aby
se stačil obléci do uzavření areálu.
11. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců
provozovatele, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků
a dodržování tohoto Řádu.

V prostoru koupaliště je ZAKÁZÁNO:
1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí),
vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
2. Skákat do bazénu z podélných stran.
3. Chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.
4. Bezdůvodné volání o pomoc.
5. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do části areálu, kde je vyznačen
zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
6. Plivat na zem a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli
znečišťovat prostory areálu.
7. Brát sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím
způsobit zranění.
8. Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek, ničit vybavení.
9. Vstupovat do bazénu bez předchozího osprchování.
10. Vyžadovat od zaměstnanců koupaliště služby odporující tomuto řádu,

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
Za zajištění 1. pomoci na bazénu a příp. přivolání lékařské pomoci odpovídá
plavčík.
5. Každý návštěvník zaplacením vstupného se dobrovolně zavazuje k
dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

