Ná vš tě vnı́ ř ád Koupališ tě Slavič ı́n
Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví
a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště ve Slavičíně
a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
V prostorách koupaliště je každý návštěvník areálu povinen seznámit se s
návštěvním řádem koupaliště a tímto se řídit.

Všechny úkony po příchodu na koupaliště se provádí v následujícím pořadí:
 Seznámení s návštěvním řádem.
 Provést hygienu – WC, sprcha - řádné omytí celého těla mýdlem a
šamponem. Oblečení čistých plavek.
 Použití koupaliště a dalších prostor včetně slunících a odpočinkových
ploch.
 Vstup na ochozy a do dětského a plaveckého bazénu je možný pouze
průchodem přes brodítka včetně použití sprchy.

Vstupem do areálu prostor koupaliště se návštěvník podrobuje provoznímu
řádu a pokynům zaměstnanců zodpovědných za provoz koupaliště.
 Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu. Návštěva koupaliště mimo
provozní dobu je možná pouze po dohodě s provozovatelem za přítomnosti
zodpovědné osoby.
 Děti do 1 roku věku nemají do bazénu přístup, děti od 1 – 3 let mohou do
bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru.
 Osobám mladším 12-ti let (plavcům) je přístup na bazén povolen v doprovodu
dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.
 Při naplněné kapacitě koupaliště může vedoucí koupaliště uzavřít a přerušit
prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.
 V 18.00 hod. se ukončí provoz denního koupání, návštěvníci opustí areál
koupaliště. V 19.00 hod. je zahájen prodej vstupného na večerní koupání.

Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
 Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo vodou
přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými
výtokem.

 Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo
příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný
není izolován.
 Osobám opilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
 Zvířatům.
Povinnosti návštěvníků
 Před každým vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni projít brodítkem a
osprchovat se (vždy důkladně smýt opalovací krémy) a dodržovat osobní
hygienu.
 Zachovávat čistotu všech míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti
vlastní i ostatních.
 Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat k plavčíkovi, jinak za
jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 Předměty nalezené v prostorách koupaliště je nálezce povinen odevzdat
provozovateli – plavčíkovi, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty,
které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku
ostatních osob.
 Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat provozovatele koupaliště, který dle
potřeby rovněž přivolá lékařskou pomoc.
 Připomínky, týkající se provozu bazénu, mohou návštěvníci uplatňovat u
plavčíka nebo u vedoucího koupaliště.
Zakázané činnosti v areálu
 Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z
nich.
 Volat o pomoc bez příčiny.
 Rušit klid ostatních návštěvníků (používáním rozhlasových přijímačů apod.).
 Koupat se bez plavek a pohybovat se nahý po areálu je přísně zakázáno
(pro děti tento zákaz platí při pobytu v bazénu).
 Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu koupaliště zejména močením,
pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků a
používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.
 Na ochozu a v bazénu je zakázáno jíst a pít.
 Vstupovat do prostoru bazénu se žvýkačkou.
 Vstup na ochoz a do bazénu je povolen pouze přes brodítko bosou nohou.
Jakákoliv obuv v těchto prostorách je zakázána.
 Kouřit v celém areálu není dovoleno.
 Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost
návštěvníků.

 Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 Všeobecný zákaz koupání (jakéhokoliv zdržování se v prostoru bazénu) za
bouřky.
 Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo
nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
Při porušení provozního řádu koupaliště není odvolání

Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu koupaliště Slavičín bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán
návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto
návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se
bude chovat jiným nevhodným způsobem.
Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný
pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno
na tabuli u vchodu do areálu.

Ve Slavičíně, dne 1.6. 2017
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