Provozní ) n*vštěvní ř*d koup)liště
Tento n*vštěvní ř*d m* sloužit k dodržov*ní pl)tných předpisů, ochr)ny
zdr)ví ) bezpečnosti n*vštěvníků )re*lu „Koup)liště N) Luk*ch“ ve
Vl)šimi ) musí být n*vštěvníky bezpodmínečně dodržov*n.
V prostor(ch n, koup,lišti je k,ždý n(vštěvník ,re(lu povinen při vstupu
z,koupit si vstupenku, sezn(mit se s n(vštěvním ř(dem koup,liště , tímto se
řídit.

Všechny úkony po příchodu n) koup)liště se prov*dí v
n*sledujícím poř)dí:
– Sezn*mení s n*vštěvním ř*dem ) z)koupení vstupenky
– Převléknutí v š)tn*ch (převlék*rn*ch
– Předměty, které n*vštěvník nechce mít u sebe, lze uložit do ukl*d)cích
boxů ) uz)mknout (provozov)tel z) uložené věci neručí!)
– Provést hygienu – WC, sprch) – ř*dné omytí celého těl)
– Použití koup)liště, b)zénů ) d)lších vodních )tr)kcí

Z)koupením vstupenky se n*vštěvník podrobuje provoznímu
ř*du ) pokynům z)městn)nců „Koup)liště N) Luk*ch“ ve
Vl)šimi. N*vštěvníci jsou povinni dodržov)t provozní dobu.
N*vštěv) koup)liště mimo provozní dobu je možn* pouze po
dohodě s provozov)telem z) přítomnosti pl)včík).
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Při n,plnění k,p,city b,zénu se vstup uz,vře ,ž do uvolnění d,lších míst
odchodem některých n(vštěvníků.
Děti do 1 roku věku nem,jí do b,zénu přístup, děti od 1 – 3 let mohou do
b,zénu pouze v pl,večk(ch s přiléh,vou gumičkou. Vstup do b,zénu je
povolen pouze v pl,vk(ch nebo v pl,veckém úboru.
Osob(m ml,dším 10-ti let (pl,vcům) je přístup n, b,zén povolen v
doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu z, tuto
osobu zodpovědný.
Vstup do dětského b,zénu m,jí děti do věku 6-ti let povolen pouze v
doprovodu rodičů nebo jiných osob st,rších 18-ti let.
Nepl,vcům je vstup do pl,veckého b,zénu povolen pouze s osobou st,rší
18ti let.
Dětem ml,dším 8 let je vstup do prostoru dětského hřiště povolen jen v
doprovodu dospělé osoby.

Z*k)z vstupu n) b)zén ) d)lších prostor )re*lu

Osob(m n,ch(zejícím se v k,r,nténě pro výskyt infekce, členům rodiny
nebo příslušníkům dom(cnosti, v nichž se vyskytl, přenosn( nemoc ,
nemocný není izolov(n.
● Osob(m opilým nebo pod vlivem drog, stejně j,ko osob(m postiženým
horečkou, z(nětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi,
p,r,zity, vyr(žk,mi , nemocemi prov(zenými výtokem
● Zvíř,tům.
●

Povinnosti n*vštěvníků
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Před k,ždým vstupem do b,zénu jsou n(vštěvníci povinni se osprchov,t
(vždy důkl,dně smýt op,lov,cí krémy) , dodržov,t osobní hygienu.
Z,chov(v,t čistotu všech míst ,re(lu , při svém jedn(ní db(t bezpečnosti
vl,stní i ost,tních.
Provozní dob, tobog,nu , skluz,vky se přizpůsobuje z(jmu n(vštěvníků
(při m,lém z(jmu může provozov,tel provoz omezit , n,op,k)
Peníze , cenné předměty mohou n(vštěvníci ukl(d,t v pokl,dně, jin,k z,
jejich ztr(tu provozov,tel nenese odpovědnost.
Předměty n,lezené v prostor(ch b,zénu je n(lezce povinen odevzd,t
pr,covníkovi n, pokl,dně, kde bude proveden z(pis do knihy n(lezů.
N(vštěvníci jsou povinni šetřit z,řízení ,re(lu , uhr,dit škody nebo ztr(ty,
které byly jejich vinou způsobeny n, z,řízení ,re(lu nebo n, m,jetku
ost,tních osob.
N(vštěvník je povinen opustit b,zén 15 min před ukončením provozní doby.
Pro poskytnutí první pomoci lze přivol,t pl,včík,, který dle potřeby rovněž
přivol( lék,řskou pomoc.
Připomínky, týk,jící se provozu nebo z,městn,nců koup,liště, mohou
n(vštěvníci upl,tňov,t u hl,vního pl,včík,.

Z)k*z)né činnosti v )re*lu
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Chov,t se způsobem, ohrožujícím bezpečnost , poř(dek, lézt po
konstrukcích.
Vz(jemně se pot(pět, sr(žet, h(zet do vody, běh,t po ochozech , sk(k,t z
nich, j,ko i z jiných možných míst (vodní ,tr,kce).
Vol,t o pomoc bez příčiny.
Rušit klid ost,tních n(vštěvníků (použív(ním rozhl,sových přijím,čů
,pod.).
Koup,t se bez pl,vek , pohybov,t se n,hý po ,re(lu je přísně z,k(z(no
(pro děti tento z(k,z pl,tí i při pobytu n, pískovišti , v brouzd,lišti).
Použití b,zénu , ,tr,kcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných
z,městn,nců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
Znečišťov,t vodu , ost,tní prostory ,re(lu koup,liště zejmén, močením,
pliv(ním , vypl,chov(ním si nosu či pusy ve vodě, odh,zov(ním odp,dků ,
použív(ním mýdl, , d,lších hygienických prostředků mimo určen( míst,.
Kouřit , konzumov,t potr,viny , n(poje v jiných prostor(ch, než k tomu
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určených.
N) ochozu ) v b)zénu je z)k*z*no jíst, pít ) kouřit.
Vstupov,t do prostoru b,zénu se žvýk,čkou.
Vstup n) ochoz ) do b)zénu je povolen pouze přes brodítk) bosou
nohou. J)k*koliv obuv v těchto prostor*ch je z)k*z*n).
Vn(šet do ,re(lu skleněné předměty , jiné předměty ohrožující bezpečnost
n(vštěvníků.
Vodit do )re*lu psy nebo jin* zvíř)t).
Vn*šet do b)zénu n)fukov)cí, pěnové předměty, ploutve, míče.
(povoleny jsou pouze n)fukov)cí ruk*vy ) pl)vecké brýle)
Z,k,zuje se n, ochozy b,zénu vn(šet , použív,t j,ko podložku j,kékoliv
ručníky, deky, prostěr,dl,, k,rim,tky , jiné textilie.
Kol, odkl(dejte pouze n, místech k tomu určených. Odkl*d*ní
dopr)vních prostředků v )re*lu koup)liště mimo vyhr)zené prostory
je přísně z)k*z*no.
Z, ztr(tu či poškození jízdních kol odložených v prostoru k tomu
určenému (stoj)n ) p)rkoviště), provozov,tel nezodpovíd(.
Všeobecný z(k,z koup(ní , j,kéhokoliv zdržov(ní se v prostoru b,zénu z,
bouřky.

Z) por)nění ) úr)zy, které si n*vštěvník přivodí vl)stní
neop)trností nebo nedodržením n*vštěvního ř*du, nenese
provozov)tel )re*lu odpovědnost!!! Při porušení provozního ř*du
koup)liště bude neuk*zněný n*vštěvník vyk*z*n z prostorů
koup)liště bez n*hr)dy vstupného!!!

