NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.

VSTUP NA KOUPALIŠTĚ







Vstup na koupaliště je povolen pouze splatnou vstupenkou, kterou si návštěvník
zakoupí v pokladně koupaliště. Zde je také vyvěšen ceník. Za ztracené nebo nepoužité
vstupenky se náhrada neposkytuje.
Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu,
dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců koupaliště (
plavčíka, zdravotníka, pořadatele).
Děti do 10-ti let mohou do areálu vstoupit jen s doprovodem osoby starší 18 let.
Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.

VYLOUČENÍ VSTUPU DO AREÁLU






Na koupaliště nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými
chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových či
halucinogenních látek. Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční
chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na
těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Osoby postižené kožním
onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení
lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
Vstup na koupaliště může být odepřen i osobám, jejichž návštěva by mohla mít
prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu koupaliště, čistotu bazénu a
na mravně společenské zásady.
Do areálu je zakázán vstup zvířatům.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY










Vstup do bazénu je povolen pouze v čistém koupacím oděvu. Není povoleno koupání
v civilním oblečení nebo spodním prádle. Do dětského bazénu je povolen vstup pouze
v plavkách nebo v plenkových kalhotkách vhodných do vody.
Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat.
Do bazénu není povolen vstup s cennými předměty ( hodinky, mobilní telefony,
šperky, finanční hotovost apod.). V případě ztráty nebo odcizení cenných předmětů
v areálu koupaliště je veškerá odpovědnost na straně návštěvníka. Provozovatel
koupaliště za tyto předměty neručí.
Na koupališti je zákaz běhání a skákání mimo stranu se startovacími bloky.
K míčovým hrám návštěvníci mohou využívat hřiště na plážový volejbal popř. jiné
provozovatelem vymezené plochy.
V oploceném prostoru bazénu platí zákaz kouření a konzumace jídla a pití.
Návštěvník je povinen po ukončení provozní doby opustit areál koupaliště.





Návštěvník je povinen šetřit zařízení koupaliště. Za svévolné poškození zařízení
koupaliště je návštěvník povinen zaplatit plnou náhradu.
Pro poskytnutí první pomoci je třeba ihned vyhledat plavčíka. Ten podle potřeby
zajistí telefonicky lékařskou pomoc.
Za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního
řádu, pokynů plavčíka nebo jiné odpovědné osoby, nenese provozovatel koupaliště
žádnou odpovědnost.

V AREÁLU KOUPALIŠTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO














Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Přílišným hlukem nebo jinou činností ohrožovat osobní bezpečnost nebo rušit pořádek
provozu koupaliště
Vzájemně se potápět, srážet a házet druhé do vody, běhat a skákat do bazénu mimo
stranu se startovními bloky.
Znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem (plivat na podlahu a do
vody, močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě bazénu, používat při koupání
páchnoucích mastí apod.).
V bazénu a jeho nejbližším okolí je zakázáno kouření. Nejbližším okolí bazénu se
rozumí plocha kolem bazénu ohraničená drátěným plotem.
Čistit nebo prát prádlo a používat saponáty.
Vnášet do bazénu ostré předměty a jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví a
bezpečnost ostatních návštěvníků.
Přinášet hořlaviny a výbušniny, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví
jiných osob.
Jíst potraviny nebo pít nápoje v prostorách bazénu a jeho nejbližšího okolí.
Používání nádobí a nádob ze skla.
Střihání vlasů, nehtů a vousů.
Bezdůvodné volání o pomoc.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí zaměstnanců koupaliště nebude dodržovat ustanovení tohoto
návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
V nutném případě požádá odpovědný pracovník o zakročení Policii ČR.

Provozovatel : Městys Lysice, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice, IČO: 00280615

