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krytého plaveckého bazénu v Kopřivnici

Vstup do plaveckého zařízení:
1. Vstup do bazénu je dovolen pouze na platnou vstupenku , kterou vydá pokladna.
2. Zakoupením vstupenek a vstupem do plaveckého zařízení se každý návštěvník
dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných
pracovníků v plaveckém zařízení.
3. Dětem mladším deseti let je návštěva bazénů dovolena pouze v doprovodu osoby
starší 15 let.
4. Při plném obsazení bazénů správa plaveckého zařízení přeruší prodej vstupenek do
doby než se bazén uvolní - kapacita je stanovena na 232 návštěvníků.
Vyloučení z návštěvy:
1. Do prostoru plaveckého zařízení nemají přístup přístup osoby trpící vlasovými,
kožními nebo jinými přenosnými chorobami,osoby zahmyzené,osoby zjevně pod
vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Děti ve věku do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou
kolem nohou nebo jednorázovou koupací plenou.
2. Z prostoru plaveckého zařízení bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán
návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová jiným
nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech
plavecké zařízení na vyzvání, je pracovník tohoto zařízení povinen rušitele pořádku
vyvést, popř. požádat o zakročení Policii.
Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Šatní skříňka na ukládání šatstva se přiděkuje podle příchodu návštěvníků.Svlékat a
oblékat je dovoleno pouze v příslušných šatnách,šatstvo je možno odkládat v místech
k tomu určených (skříňky).
2. V prostorách zrcadlové stěny je každý návštěvník povinen vyzout obuv a uložit ji do
připraveného vaku.Takto je teprve možno obuv odložit do šatní skříňky.Při odchodu
návštěvník vak vrátí na původní místo.
3. Doba pobytu začíná vydáním klíčku od skříňky proti záloze a končí odchodem ze
šatny a odevzdáním klíčku proti vrácení zálohy.Překročí-li návštěvník dobu určenou
pro pobyt(+-5min.),je povinen zaplatit za každou započatou hodinu,kterou má pak
nárok využít s vyjímkou,že by překročil uzavírací hodinu.
4. 30 minut před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten.10 minut před ukončením
provozu musí návštěvník prostor bazénů opustit,aby se mohl do uzavření šaten obléci.
5. Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat
zásady mravnosti a slušnosti. Ve spodním prádle či krátkých kalhotách je zásadně
vstup do bazénu zakázán.

6. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénů použít WC a důkladně se omýt
v prostorách sprch.
7. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen
v prostorách vyhrazených pro neplavce, plavčík je povinen takové návštěvníky
vykázat do prostoru pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho
rozhodnutí uposlechnou.
8. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním
zájmu pohybovat opatrně po hladných a mokrých plochách a vyvarovat se tak
uklouznutí, popřípadě i úrazu. Správa plaveckého zařízení nenese odpovědnost za
škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo
nedodržováním tohoto návštěvního řádu.
9. Jsou povinní hradit škody nebo ztráty, které byly jejích vinou způsobeny na vybavení
plaveckého zařízení a na majetku ostatních návštěvníků.

Odpovědnost za věci vnesené :

1. Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu Občanského zákoníku jen tehdy,
byly-li uloženy na místě určeném provozovatelem k odložení věcí,přičemž je
návštěvník povinen dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého zařízení.
2. Za věci odložené ve smyslu § 433 Občanského zákoníku se považují věci,které se
podle charakteru příslušného provozu zpravidla odkládají.Větší částky peněz,větší
hodnoty cenin a cenností ,jakož i klenoty je nutno uložit v pokladně do zvláštní
úschovy.Při výuce škol si cennosti od žáků vyzvedne pedagogický doprovod.
3. Jestliže byla škoda způsobená zaviněním nebo nedbalostí návštěvníka,nese škodu
poměrně.Byla-li škoda způsobena výlučně zaviněním návštěvníka,nese ji sám.
4. Uvedené pokyny se opírají o ustanovení § 433,434,436 a 441 Občanského
zákoníku č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
5. Povinností každého návštěvníka je každý případ odcizení věcí osobně oznámit
nejbližšímu oddělení Policie
6. Úschovna věcí se provádí bezplatně.Předměty nalezené v plaveckém zařízení se
odevzdávají lázeňské nebo v pokladně,kde budou ihned zapsány do knihy nálezů.

Zákaz činnosti v prostorách zařízení:
Je zakázáno
-

-

vcházet v obuvi do prostorů šaten a bazénů
vstupovat do prostorů neurčených pro veřejnost, kde je označen zákaz vstupu
vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví
chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost i bezpečnost ostatních
návštěvníků nebo rušit hlukem
vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, úmyslně stříkat
vodu na druhé osoby, pobíhat po ochozu a ostatních prostorách bazénu, skákat
do vody mimo místa k tomu vyhrazená (čelní stěny)
závodně plavat mimo vyhrazené prostory a hodiny bez předchozí dohody
požívat ploutve,potápěčské brýle,míče,holicí strojky a vlastní vysoušeče vlasů
svévolně přemísťovat zařízení

-

vnášet potraviny,žvýkací gumy,nápoje
plivat na podlahu a do vody, močit do bazénů,kouřit
odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory plaveckého zařízení
brát s sebou skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a způsobit zranění
vodit do prostoru psy a jiná zvířata
vstupovat do bazénové vody bez předchozího osprchování těla
svévolně používat zařízení a vybavení první pomoci bez vědomí zaměstnanců
plaveckého zařízení a volat o pomoc bez vážné příčiny
zdržovat se oblečený v prostorách bazénů

Závěrečné ustanovení:
1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené
místo první pomoci, místnost plavčíka. První pomoc je poskytována bezplatně.
2. Porušování ustanovení tohoto řádu,způsobení veškerých škod na zdraví a majetku
provozovatele i jeho návštěvníků bude posuzováno podle příslušných právních
předpisů. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky plaveckého
zařízení.
3. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců plaveckého zařízení je možno
zapsat do knihy Přání a stížnosti v pokladně.
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