NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti
návštěvníků letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje seznámit se s tímto návštěvním
řádem.






Vstup na koupaliště je povolen pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. V prostorách
koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát
pokynů zaměstnanců bazénu.
Dětem mladším 10-ti let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
Dětem do 1 roku je vstup do bazénu zakázán – vyhl. č. 238/2011Sb.
Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru, které musí být čisté,
z hladkého materiálu, nad kolena, bez záhybů, bez opasku a kovových doplňků, dětem do 3 let
v koupacích plenách nebo kalhotkách s gumičkami. Vstup do bazénu je z hygienických důvodů
zakázán v bermudách, leginách, spodním prádle či v jiných oděvech určených pro denní
nošení.
Při naplnění kapacity koupaliště se vstup uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem
některých návštěvníků.

Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu





Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo 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 pod vlivem návykových nebo omamných látek.
Zvířatům.

Povinnosti návštěvníků











Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu.
Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i
ostatních.
Do prostoru bazénu vcházet výhradně přes brodítka.
Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
Skákat do vody je povoleno pouze na místě tomu určeném (startovací bloky).
Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi
nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody nebo ztráty, které
byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.
Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci uplatňovat
v pokladně nebo u vedoucího koupaliště.
Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi umístěnými v areálu.
Čtvrt hodiny před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén a při ukončení provozu
areál.
Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

Zakázané činnosti v areálu



Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
Rušit klid ostatních návštěvníků.










Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných
možných míst (vodní atrakce).
Volat o pomoc bez příčiny.
Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
Vstupovat do prostoru bazénů se žvýkačkou.
Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče. (povoleny jsou pouze nafukovací
rukávy a plavecké brýle) .
Opalovat a pohybovat se v areálu koupaliště bez plavek nebo plaveckého úboru.

Atrakce










Jízda na skluzavce TRIO Slide - řídí se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, děti
mladší 10-ti let mají na skluzavku přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je
povinen zachovávat potřebné rozestupy, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru
u skluzavky
Chrlič - zařízení chrlící proudící vodu – bez omezení nebo výhradně stanovených
bezpečnostních podmínek
Trubková masážní lavice se vzduchem - bez omezení nebo výhradně stanovených
bezpečnostních podmínek
Stěnová masáž – bez omezení nebo výhradně stanovených bezpečnostních podmínek
Dnová perličková masáž se vzduchem - bez omezení nebo výhradně stanovených
bezpečnostních podmínek
Vodní ježek – stříkající dětská atrakce
Fontánka – stříkající dětská atrakce

Vyloučení z návštěvy bazénu
 Z areálu koupaliště 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 Městskou policii nebo Policii ČR.

Důležitá telefonní čísla
Koupaliště Velešín
Tísňová linka
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Krajská hygienická stanice
Městská policie

723 680 750
112
150
155
158
387 712 111
604 189 828, 736 600 799
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Provozovatel:
Správa majetku města Velešín, s.r.o.

