Návštěvní řád areálu koupaliště v Čechách
Článek 1 – Vstup do areálu koupaliště
1. Vstupem do prostoru areálu koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto
2.

3.
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Návštěvního řádu, řídit se sděleními provozovatele veřejnosti vyvěšených u vstupu na koupaliště a dbát
pokynů zaměstnanců koupaliště v Čechách.
Vstup do areálu je povolen pouze po zakoupení platné vstupenky v pokladně u vstupu do areálu nebo po
předložení předplatitelského dokladu, který vydala Obec Čechy. Zakoupená vstupenka platí jen pro
jeden vstup a po opuštění areálu je neplatná. Za ztracené vstupenky a předplatitelské doklady se
neposkytuje náhrada. Ceník je u pokladny.
Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) nebo za účelem provedení mimořádných
sanitárních prací může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít. Při zhoršení počasí během
dne se vstupné nevrací.
Pokladní nevydá vstupenky a nepovolí vstup osobám vyloučeným z návštěvy koupaliště a je-li naplněna
okamžitá kapacita areálu.
Dětem mladších 12-ti let je vstup do areálu koupaliště dovolen jen s doprovodem dospělé osoby nad
18let, která po celou dobu odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Jedna dospělá osoba
může mít dohled max. na tři děti do 12-ti let.
Návštěvník je povinen kdykoliv na požádání předložit platnou vstupenku odpovědnému pracovníkovi
provozovatele.
Návštěvníci jsou povinni opustit bazény 30 min. před koncem provozní doby.
Tíha prokazování nároků je na straně návštěvníka.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto
návštěvního řádu.
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu
koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
3. Každý návštěvník je povinen se osprchovat před vstupem do vody bazénů koupaliště. Vstup do vody
bazénů je povolen pouze v plavkách, plaveckých šortkách nad kolena nebo v plaveckém úboru.
4. Děti mají povolený přístup do bazénů od 1 roku věku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v
plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo v plaveckých plenách.
5. Návštěvníci, kteří neumějí plavat se mohou v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro
neplavce. Dítě, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plovací rukávky, plovací
vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
6. Atrakce jsou spuštěny v intervalech stanovených provozovatelem. Návštěvníci jsou povinni dodržovat
povolené polohy při sjezdu, nástupu na atrakci, dodržovat nařízené rozestupy a jiné. Děti do 6 let a
neplavci mají vstup na skluzavky zakázán.
7. Provozovatel může vyčlenit v provozu bazénů časový úsek, kdy je bazén vyhrazen pro činnost
organizované skupiny (plavecká škola, cvičení, ….) Po tuto dobu jsou návštěvníci povinni na pokyn
plavčíka bazén uvolnit. Termíny těchto akcí jsou vyvěšeny u vstupu do areálu. Toto omezení nezakládá
nárok na slevu z vstupného,
8. Návštěvníci musí neodkladně uposlechnout pokynů plavčíka
9. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich
vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
10. Provozovatel neručí za případnou ztrátu peněz a jiných cenných věcí návštěvníků. Pro úschovu cenností
není koupaliště vybaveno. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v
pokladně, kde bude proveden zápis do provozní knihy.
11. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu,
písemných pokynů na skluzavce nebo pokynů odpovědných pracovníků, plavčíků nebo jiné oprávněné
osoby, nenese provozovatel odpovědnost.

12. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu
způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku provozovatele
koupaliště
13. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit neodkladně v
pokladně, nebo přímo u odpovědné osoby provozovatele.

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu koupaliště
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost osob a pořádek , obtěžovat ostatní osoby fyzicky nebo
je jinak (např. hlukem,...).
2. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z ochozů jako i
jiných míst (mimo startovací bloky, pokud je doskok volný, bez jiných plavců).
3. Znečišťovat vodu a ostatní plochy a prostory pliváním, močením do bazénů, odhazováním odpadků,
žvýkaček, nedopalků apod., nebo poškozovat majetek a zařízení areálu.
4. Vnášet do areálu bazénů a ploch pro slunění skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost
návštěvníků, svévolně přemisťovat zařízení a vybavení koupaliště.
5. Zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti.
6. Koupat se ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro
koupání určeny.
7. Vnášet do bazénů nafukovací předměty, potápěčské brýle, šnorchl, ploutve, puky a míče (povoleny jsou
pouze nafukovací rukávky a jiné bezpečnostní plavecké prvky pro děti a plavecké brýle).
8. Pohybovat se v areálu na kole, kolečkových bruslích, a skateboardu a jiných. dopravních prostředcích
(vyjma invalidní vozíky).
9. Neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez závažné příčiny.
10. Sportovat mimo vyhrazené prostory.
11. Přinášení a konzumace jídel a nápojů do prostor soustavy bazénů.
12. Provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu provozovatele.
13. Zdržovat se na koupališti mimo provozní dobu.

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu koupaliště
1. Osoby postižené zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity,

vyrážkami, obvazy, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosiči.
2. Osoby nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členové rodiny nebo příslušníci domácností, v
nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
3. Jakákoliv zvířata.
4. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků,
opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech
areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policií ČR.
5. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek,
bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Zákaz
vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

Provozovatel:
Odp. pracovník:

Obec Čechy
Jaromír Pešák

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém .… 112
První pomoc – tísňové volání …... 155
Policie ČR ………………………. 158
Hasiči …………………………….150

tel. 581 711 783; 777 117 949
tel. 602 561 564

