NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KRYTÉHO
BAZÉNU, SAUNY A POSILOVNY
Článek 1 VSTUP DO KRYTÉHO BAZÉNU, SAUNY A POSILOVNY
1. Využití krytého bazénu, sauny a posilovny je dovoleno pouze v provozní
době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně
TCD. Vstupem do prostoru krytého bazénu, sauny a posilovny se každý
návštěvník zavazuje dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a
dbát pokynů personálu krytého bazénu, sauny a posilovny.
2. Dětem mladším 10-ti let je přístup do prostoru krytého bazénu, sauny a
posilovny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby, která je za dítě po
celou dobu návštěvy bazénu odpovědna.
3. Vstup do bazénu je povolen pouze v elastických plavkách bez kapes, jsou
zakázány plavky nepřiléhavého typu, bermudy, americké plavky, plážové
plavky). Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách
s přiléhavou gumičkou kolem nohou. (Vyhláška 135/2004 §11 odst. 3).
4. Při plném obsazení kapacity bazénu se uzavře přístup, který se opět
otevře po uvolnění kapacity.
5. Do bazénu nemají přístup osoby:
- trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami,
osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných
návykových či halucinogenních látek a děti do věku jednoho roku.
- osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členové
rodiny nebo příslušníci domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná
nemoc a nemocný není izolován.
6. Do prostor krytého bazénu, sauny a posilovny je zakázán vstup zvířatům.
Článek 2 PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat
čistotu všech míst a zařízení krytého bazénu, sauny a posilovny a při svém
jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se v přezouvací
zóně.
3. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před
vstupem do bazénu.
4. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny je mít při koupání sepnuty sponkou
či jiným vhodným způsobem (gumička apod.)
5. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v pokladně,
jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách
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areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně, kde bude proveden zápis
do knihy nálezů.
Návštěvník odpovídá za ztrátu klíče od skřínky pod sankcí 100 Kč.
Při překročení časového limitu je návštěvník povinen na pokladně uhradit
doplatek vstupného.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a hradit případné škody
nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak
na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou
návštěvníci uplatnit v pokladně nebo přímo u provozovatele.

Článek 3 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU KRYTÉHO BAZÉNU,
SAUNY A POSILOVNY
V areálu krytého bazénu, sauny a posilovny je zakázáno:
1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
2. rušit klid ostatních návštěvníků
3. vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody
4. běhat po ochozech a skákat z ochozů jako i jiných míst
5. volat o pomoc bez příčiny
6. znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků
apod.
7. kouřit v celém areálu
8. konzumovat potraviny a nápoje v celém areálu
9. vstupovat do bazénu se žvýkačkou
10. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků
11. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
Článek 4 VYLOUČENÍ Z AREÁLU KRYTÉHO BAZÉNU, SAUNY A
POSILOVNY
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo
neposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se chová jiným
nepřístojným způsobem.

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN SEZNÁMIT SE PŘI VSTUPU DO
AREÁLU S TÍMTO NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A DODORŽOVAT JEHO
USTANOVENÍ !

