Pokyny pro uživatele koupaliště Kyselka
Všeobecné
1. Uživatel je povinen počínat si tak, aby neohrozil svůj život, ani život ostatních koupajících se.
Z toho důvodu nesmí přeceňovat své fyzické schopnosti a svoji zdatnost, musí brát ohled na
svůj současný zdravotní stav.
2. Uživatel je povinen dodržovat tato ustanovení a dbát pokynů plavčích mistrů a vedoucího
provozovaného zařízení.
3. Využívat služeb zařízení je možno pouze s platnou vstupenkou (jednorázovou, permanentní
apod.).
4. Dětem do 10 let je návštěva zařízení povolena jen v doprovodu osob starších 18 let, které
jsou duševně způsobilé k provádění právních úkonů, jsou povinny dohlížet na tyto děti.
5. Za bezpečnost organizovaných plaveckých skupin (MŠ, žáků ZŠ, plaveckých oddílů a kroužků)
odpovídá kvalifikovaná osoba pořadatele.
6. Každý uživatel je povinen se PO VSTUPU do areálu koupaliště převléci do úboru určenému ke
vstupu do bazénu, tj. do plavek, malé děti musí mít koupací plenu. Vstupovat do vody
v krátkých kalhotách (kraťasech pod kolena), ve spodním prádle nebo burkinách je zakázáno.
7. Návštěvník je povinen se chovat na všech atrakcích dle provozního řádu a pokynů plavčíka.
8. Uživatelé jsou povinni užívat zařízení šaten a WC podle svého pohlaví (dámská a pánská
strana).
9. Skákání z věží a provoz tobogánu pouze pod dohledem plavčíka.
10. Při naplnění kapacity bazénu může vedoucí přerušit prodej vstupenek do doby, než se sníží
návštěvnost.
11. Poškozování nebo rozkrádání majetku je trestné.

Hygienické
1. Z hygienických důvodů není dovolen vstup na koupaliště osobám postiženým horečkou,
zánětlivým onemocněním, nakažlivými a přenosnými chorobami, kožními parazity, osobám
nacházejícím se v karanténě, bacilonosičům a zahmyzeným osobám.
2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu řádně osprchovat.

Organizační
1. Prodej vstupenek končí 1 hodinu před ukončením provozu.
2. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník dobrovolně podřizuje ustanovení řádů a
pokynům zodpovědných pracovníků (plavčíka, správce, recepční).
3. Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou a páskou na ruce, vstupenku si
návštěvníci ponechají pro případnou kontrolu například při ztrátě pásky z ruky, po opuštění
areálu je vstupenka neplatná.
4. Z prostoru koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes
napomenutí přestoupí ustanovení provozního řádu, pokynů pro návštěvníky nebo
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neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka. V případě, že návštěvník na vyzvání
neopustí areál koupaliště, bude obsluha nucena přivolat MP nebo Policie ČR k zákroku.
Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévání mimo určenou dobu není
povoleno.
Návštěvníci mají možnost využít bezpečnostní schránky k uložení vašich cenností.
První pomoc poskytuje službu konající plavčík.
Další organizační podmínky a jejich změny jsou vždy vyvěšeny u pokladny.

Zakázané činnosti
Je zakázáno:
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost, bezpečnost ostatních návštěvníků,
pořádek a klid.
2. Užívat tohoto zařízení v podnapilém stavu, nebo pod vlivem drog a jiných omamných a
psychotropních látek.
3. Kouřit u bazénu.
4. V areálu používat vodu k barvení vlasů, holení, provádění manikúry, pedikúry a praní prádla.
5. Potápět, srážet a shazovat druhé osoby do vody.
6. Běhat kolem bazénu a skákat do bazénu z jeho stran.
7. Skákat ze skokanské věže bez souhlasu plavčího mistra.
8. Vstupovat do bazénu se žvýkačkou.
9. Donášet do areálu skleněné předměty (šampon, sklenice, lahve apod.).
10. Používat při koupání jiného oblečení než plavek nebo koupací pleny pro malé děti.
11. Vstupovat do oddělení a míst určených osobám opačného pohlaví.
12. Brát do zařízení domácí zvířata, přinášet hořlaviny, výbušniny a žíraviny.
13. Používat vlastní elektrické a elektronické spotřebiče.
14. Házet klíčky od skříňky do vody.
15. Používat ve vodě předmětů, které nejsou určeny pro přímý styk s vodou (tenisové míčky,
pryžové, plyšové a jiné předměty).
16. Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků a pokrmů.
17. Mytí se pomocí mýdla a umývat si vlasy v bazénech.
18. Jakýmkoliv způsobem poškozovat zařízení areálu.
19. Vstup neplavcům a dětem s kruhem, rukávky, plavacími vestami a jinými plaveckými
pomůckami do hloubky určené pouze pro plavce a taktéž na tobogán.
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