NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ ŠTRAMBERK-LIBOTÍN

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví
a bezpečnosti návštěvníků bazénů na koupališti a musí být návštěvníky
bezpodmínečně dodržován. V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů
zaměstnanců koupaliště.

Vstup na koupaliště
1.

Koupaliště je otevřeno od června do září, dobu zahájení a ukončení sezony
určuje provozovatel.

2.

Provozní doba je uvedena u vstupu, vyjma dny, kdy stav počasí nedovolí provoz.

3.

Případné změny provozní doby budou včas oznámeny na informační tabuli
u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese Koupaliště - Městské
informační centrum Štramberk (stramberk.info)

4.

Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště povolen pouze
v doprovodu osoby starší 18 let.

5.

Vstup na koupaliště je povolen pouze na platnou denní vstupenku, vydanou u
pokladny koupaliště.

6.

Každý návštěvník je povinen použít k převlékání místnost pro tyto účely
zřízenou.

7.

Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště. Vstupenka platí pouze na den
jejího vydání pro jednotlivý vstup do areálu koupaliště.

8.

Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se návštěvník dobrovolně
podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynů odpovědných
pracovníků koupaliště.

9.

Při plném obsazení koupaliště může provozovatel dočasně zařízení uzavřít a
přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

Vyloučení návštěvy
1.

Do bazénů nemají přístup osoby trpícími vlasovými, kožními nebo jinými
přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a
jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku, děti ve věku 1 až 3 let
mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

2.

Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který
přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo se chová
jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových
případech letní koupaliště na vyzvání, je pracovník provozovatele povinen
rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o zakročení příslušníky Policie ČR
nebo Městské policie.

Provozní pokyny pro návštěvníky
1.

Převlékání je povoleno pouze v převlékárnách.

2.

Provozovatel neručí za ztrátu peněz a cenných předmětů v prostorách letního
koupaliště.

3.

Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi příp.
u pokladny. Tyto předměty musí být zapsány do knihy nálezů.

4.

Do dětského bazénu mají vstup povolen pouze dětí od 1 do 6 let s doprovodem
rodičů. Starší děti do dětského bazénu nevstupují.

5.

Návštěvník se v prostorách koupaliště pohybuje ve slušném a čistém koupacím
oděvu a svým chováním nesmí porušit zásady mravnosti a slušnosti. Do bazénů
je vstup povolen pouze v plavkách. Návštěvníci koupaliště /mimo děti do 3 let/
nesmí v prostorách mimo převlékáren k tomu určených odkládat jednotlivé
součásti koupacího oděvu.

6.

Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, se mohou koupat
jen v prostorách pro neplavce.

7.

Vstup do prostoru bazénů je možný pouze průchodem přes brodítka, která jsou
osazena sprchami.

8.

Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně po mokrých plochách,
tím předcházet úrazům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění
a úrazy, které si návštěvníci způsobili sami vlastní neopatrností,
nebo nedodržováním tohoto řádu.

9.

Návštěvníci koupaliště jsou povinni šetřit jeho zařízení, zbytečně neplýtvat vodou
a po sprchové koupeli ihned uzavřít ventily sprch. Jsou povinni uhradit
způsobenou škodu na zařízení koupaliště. Návštěvníci jsou povinni udržovat ve
všech prostorách pořádek a čistotu.

10. Skákat do vody mimo vyhrazený prostor je přísně zakázáno. V případě ohrožení
návštěvníků bazénu mohou plavčíci zakázat skákání i z tohoto prostoru do doby,
než toto ohrožení pomine. Tento prostor musí plavčík na tuto dobu označit
nápisem "zákaz skákání do bazénu".
11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu letního koupaliště. Přitom
konec provozní doby se rozumí čas, kdy návštěvník musí opustit prostory areálu
koupaliště. Přání a stížnosti týkající se provozu zařízení nebo zaměstnanců
koupaliště, zapisují návštěvníci do knihy "přání a stížností" umístěné u pokladny.
Návštěvníci se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na provozovatele
letního koupaliště.

Zákaz činností na koupališti
Na letním koupališti je zakázáno:
1.

Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem
rušit klid ostatních.

2.

Volat o pomoc bez vážné příčiny.

3.

Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat
po vnitřním prostoru bazénu /vzhledem k nebezpečí úrazu při uklouznutí/,
skákání do vody mimo místa k tomu vyhrazená.

4.

Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů a jiných
odpadků, čištěním nebo praním prádla, používáním nevhodných kosmetických
výrobků.

5.

Kouřit včetně elektronických cigaret v převlékacích kabinách, v sociálních
zařízeních a ve vnitřních prostorách bazénu, tedy prostorách, které jsou již čistá
zóna za brodítky. Vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého
pohlaví.

6.

V prostorách koupaliště volně ukládat skleněné nebo jiné předměty, ohrožující
bezpečnost návštěvníků.

7.

Vodit do areálu koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet různé hořlaviny,
používat vařiče, audio techniku bez sluchátek.

8.

Hrát míčové hry tvrdými míči apod. mimo hřiště.

9.

Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze
nafukovací rukávy a plavecké brýle).

Závěrečné ustanovení
1.

Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je určeno
viditelně označené místo - Plavčíkárna. První pomoc poskytuje plavčík,
který v případě potřeby přivolá lékaře.

2.

Poškození nebo krádež majetku z areálu koupaliště je postihováno podle
příslušných platných zákonů.

3.

Provozovatel letního koupaliště si vyhrazuje právo dle potřeby tento návštěvní
řád doplnit nebo upřesnit. Tento řád je platný pro všechny pracovníky
a návštěvníky koupaliště.

Ve Štramberku, dne 7. 6. 2022

………………………………………..
podpis

……………………………………
razítko

