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Návštěvní řád
krytého plaveckého bazénu v Českém Těšíně Pod Zvonek 1832/30 určuje pravidla chování
návštěvníků krytého plaveckého bazénu (dále jen KPB), jejich ochranu zdraví a bezpečnosti
Vstup do KPB:







Návštěvní řád KPB, provozní doba a platný ceník jsou uvedeny ve vnitřních prostorách KPB, vitrínách
u vstupu do areálu a vchodu do KPB a na elektronických stránkách www.podzvonek.cz.
Vstupem do KPB se každý návštěvník dobrovolně podrobuje návštěvnímu řádu, s nímž je povinen se
seznámit a během pobytu v KPB ho dodržovat. Návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i
ostatních návštěvníků a uposlechnout pokynů a nařízení odpovědných zaměstnanců KPB, kteří jsou
pověřeni dohledem nad jeho dodržováním.
Vstup do KPB je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo permanentkou vydanou pokladnou KPB.
Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku.
Dětem mladším 10-ti let je vstup do KPB povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zajišťuje
dohled nad tímto dítětem po celou dobu pobytu v KPB.
Ženy i muži navštěvují saunu společně. Děti vstupují do sauny jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Provozní pokyny pro návštěvníky:














Ke svlékání a oblékání jsou určeny pouze příslušné šatny určené zvlášť pro muže a ženy. Šatstvo je
nutno odkládat do zamykatelných skříněk k tomu účelu určených. Každý návštěvník je povinen
respektovat práva druhých, soukromí osob a nevstupovat bez dovolení do místností určených
opačnému pohlaví.
Doba jednorázového pobytu v KPB je stanovena na 70 minut, zahrnuje v sobě také převlékání a
hygienu. Začíná vydáním klíčku od skříňky a končí odchodem ze šatny a odevzdáním klíčku. Překročíli návštěvník dobu určenou pro pobyt, započítá se mu za každou započatou hodinu vstupné dle
platného ceníku. Provozní doba KPB určuje časové intervaly pro vstup a odchod, mimo tuto určenou
dobu je KPB uzamčen.
Návštěvník si uloží u vstupu do KPB obuv do zamykatelné skříňky.
Návštěvníci se pohybují pouze v prostorách jim určených, respektují označení.
Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci z hygienických důvodů povinni použít WC a sprchy, je
nezbytně nutné se řádně umýt a zejména z těla důkladně čistou vodou opláchnout mycí prostředky.
Z hygienických důvodů doporučujeme provést tuto očistu těla bez plavek. Není dovoleno znečisťovat
bazénovou vodu mj. krémy a mastmi.
Návštěvníci sauny provedou řádnou očistu těla vodou a mýdlem, před vstupem do potní místnosti
doporučujeme použít WC a důkladně se osušit.
V průběhu pobytu v sauně je host povinen dodržovat hygienická nařízení. Při sezení či ležení na
pryčnách je nutno prostřít pod sebe vlastní podložku (prostěradlo, ručník..) tak, aby se do ní vsakoval
veškerý pot z těla. Při každém odchodu z potírny je nutné vzít podložku s sebou.
Při odchodu z potírny je nezbytné se z hygienických důvodů osprchovat.
Každý návštěvník musí mít řádný a čistý koupací oděv – plavky. Ve spodním prádle, kraťasech či
krátkých kalhotách je zásadně vstup do bazénu zakázán.
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Během pobytu v KPB je nutno dodržovat základní hygienická pravidla, zachovávat čistotu prostor i
úsporný odběr vody při sprchování.
Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách
vyhrazených pro neplavce. Pokud plavčík vykáže návštěvníka do prostoru pro neplavce, v zájmu
vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout.
Všichni návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostoru KPB pomalu a opatrně, předvídat
možnost mokrých ploch a počínat si tak, aby předešli uklouznutí a úrazu vlastnímu i dalších
návštěvníku KPB. Dbát zvýšené opatrnosti je nutno zejména při pohybu po ochozu kolem bazénu.
Návštěvníci mají povinnost chovat se k ostatním lidem, osobám jiných ras a národností slušně a
s respektem, při komunikaci neurážet osoby slovně ani jinými způsoby urážlivého chování.
Návštěvníci používají zařízení a prostory KPB na vlastní odpovědnost. KPB nenese odpovědnost za
škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností, nedodržováním
návštěvního řádu, pokynů plavčíka a zaměstnanců KPB nebo jiné oprávněné osoby.
Návštěvník je povinen respektovat vlastnictví, nepoškozovat majetek KPB i jiných osob, hradit škody
nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na vybavení KPB a na majetku ostatních návštěvníků.
Do KPB je nevhodné nosit prstýnky, řetízky, hodinky, šperky, cenné předměty i větší obnos peněz. Za
tyto předměty provozovatel neručí. Cennější předměty je možno uložit v prostoru pokladny u
zaměstnance KPB. Žádáme návštěvníky, aby tak ve vlastním zájmu učinili. Odpovědnost za cennosti
se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
Každý návštěvník sám zodpovídá za to, že mu jeho zdravotní stav dovoluje pobyt ve vodě, plavat,
saunovat se, cvičit a využívat služeb nabízených KPB.
Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené místo první pomocimístnost plavčíka
K vysoušení vlasů je možno používat pouze vysoušeče, které jsou majetkem KPB, a používat je dle
pokynů.
Žádáme návštěvníky, aby nahlásili zaměstnancům KPB jakékoli poruchy či poškození zařízení a prostor.

V prostorách KPB je zakázáno











porušovat návštěvní řád, chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních
návštěvníků nebo rušit nadměrným hlukem;
vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, úmyslně stříkat, pobíhat po ochozu a
ostatních prostorách bazénu, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená;
vcházet do šaten, sprch a míst určených pro osoby opačného pohlaví;
svévolně přemisťovat zařízení a nábytek, manipulovat s topením, elektrickými rozvody, otevírat
okna;
zneužívat volání o pomoc bez příčiny;
čistit nebo prát prádlo, stříhat vlasy či provádět holení;
vnášet potraviny, žvýkací gumy, nápoje ve skleněných obalech;
plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, kouřit, vyplachovat si ústa a nos v bazénové vodě,
znečisťovat vodu a prostory plaveckého zařízení;
manipulovat s elektrickými zásuvkami, rozvody a světly, vnášet elektrické přístroje, které nejsou
majetkem KPB a nabíjet a zapojovat je do elektrické sítě v prostorách KPB;
manipulovat s elektrickým zapojením přístrojů a sauny či neodborně do nich zasahovat;
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používat poškozené elektrické přístroje a předměty a zařízení ohrožující bezpečnost a zdraví;
vnášet třaskaviny, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, hořlaviny zbraně a věci, které mohou sloužit
jako zbraně;
otevírat okna, vylézat na parapety;
manipulovat, pokud není v ohrožení požárem, s hasicími přístroji;
zákaz pořizování a šíření zvukových a obrazových záznamů osob, nacházejících se v KPB, bez jejich
písemného svolení s výjimkou pořizování záznamů pro reklamní účely, které umožňuje legislativa;
jakkoli manipulovat s pomůckami pro zdravotně postižené občany;
pohybovat se po prostoru KPB na kolečkových bruslích, skateboardu apod.;
vstupovat do prostor, které nejsou určeny návštěvníkům;
nošení, přechovávání, požívání, distribuce a zneužívání návykových látek, elektronických cigaret,
tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření.

Vyloučení z návštěvy KPB:




Do KPB nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí
ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu (např. kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány, záněty),
dále bacilonosiči, osoby nacházející se v karanténě, jakož i osoby zahmyzené, opilé či pod vlivem jiných
návykových látek.
Z KPB bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodržuje
ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným
nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník KPB na vyzvání, je pracovník tohoto zařízení
povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zakročení Policii. V případě projevů šikany, spáchání
protiprávního jednání splní zaměstnanci KPB neprodleně ohlašovací povinnost.

Všeobecná ustanovení



Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance KPB a nabývá platnosti dnem
vyhlášení.
Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování bezpečnosti, hygieny a pořádku a vytvoření příjemného
společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

V Českém Těšíně 1. 1. 2018

Zdeňka Molnárová
vedoucí bazénu

