NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍ PLOVÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Návštěvní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt
v areálu. Každý návštěvník se zakoupením platné vstupenky
dobrovolně podřizuje jeho ustanovením.
II. VSTUP DO AREÁLU LETNÍ PLOVÁRNY A DO BAZÉNŮ
1. Čerpání placených služeb se řídí obchodními podmínkami
a ceníkem služeb.
2. Vstup do areálu a bazénů letní plovárny je dovolen pouze
v provozní době na platnou vstupenku, kterou je návštěvník
povinen si uchovat až do doby svého odchodu přes turniket,
případně ji předložit na požádání příslušnému zaměstnanci
provozovatele pro případ kontroly.
3. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí 30 min. před
ukončením provozní doby.
4. Dětem do 1 roku věku je vstup do bazénů zakázán (vyhl. MZ
135/2004 Sb.)! Dětem od 1 do 10 let věku je povolen vstup
pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
5. Při plné kapacitě areálu letní plovárny je z bezpečnostních
a provozních důvodů vstup do areálu uzavřen a pokladna
má za povinnost odmítnout vydání vstupenky.
6. Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách nebo krátkých
plaveckých šortkách bez kapes, nikoliv v trenýrkách, spodním
prádle apod.
7. Do dětského bazénu je neplavcům povolen vstup pouze
s doprovodem.
8. Vstup neplavcům do plaveckého bazénu je povolen pouze
v doprovodu osoby starší 18 let, která přejímá odpovědnost
za bezpečnost neplavce.
III. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY
1. Do areálu nebudou vpuštěny osoby trpící vlasovými, kožními
nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zjevně pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek, osoby s obvazem na těle,
osoby nečisté a v nečistém oděvu.
2. Vykázáni z areálu budou osoby pod vlivem alkoholu nebo
návykových látek a osoby, jejichž návštěva prokazatelně
narušuje pořádek, bezpečnost, čistotu, mravní a společenské
zásady a to bez nároku na vrácení vstupného.
3. Návštěvník, který přes napomenutí plavčíkem nedodržuje
ustanovení tohoto návštěvního řádu, bude vykázán z areálu
bez nároku na vrácení vstupného.
4. Do areálu letní plovárny není povoleno vstupovat se zvířaty,
s jízdním kolem či koloběžkou a taktéž na kolečkových bruslích.
IV. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénů
řádně osprchovat a umýt mýdlem!

2. Návštěvník si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek!
Za úplatu dle platného ceníku a po složení vratné zálohy na klíč
je možno pronajmout odkládací skříňku. Návštěvník si ručí
za převzatý klíč a je povinen jej zabezpečit před jakoukoliv
manipulací nepovolanou osobou. Při odchodu je povinen
zapůjčený klíč od odkládací skříňky v pokladně vrátit oproti
na vrácení zálohy. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit
smluvní pokutu dle platného ceníku. Uzamčené, nevyklizené
skříňky budou po skončení provozních hodin bez náhrady
vyklizeny.
3. Návštěvníci v prostorách areálu dbají o čistotu, nerušený provoz
a bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Všichni
návštěvníci dbají vyvěšených pokynů, pokynů zaměstnance
provozovatele a pokynů plavčíka!
V. V AREÁLU A BAZÉNECH LETNÍ PLOVÁRNY JE ZAKÁZÁNO:
1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat po ochozech bazénů
– nebezpečí uklouznutí, srážet a vhazovat jiné osoby do vody,
skákat do bazénů z míst, která k tomu nejsou určena
a bezdůvodně volat o pomoc.
2. Znečišťovat prostory areálu, plivat na ochozy bazénů a do vody,
močit do bazénů, prát prádlo, vstupovat v botách na ochozy
bazénů, chovat se v rozporu se zásadami bezpečnosti
a mravnosti.
3. Používat skleněné a jiné ostré předměty, konzumovat jídlo
a nápoje u bazénů, vstupovat do bazénů se žvýkačkou, s jídlem
a nápoji. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
4. V bazénech je zakázáno používat potápěčské pomůcky.
5. V celém areálu je zakázáno focení a pořizování audiovizuálních
nahrávek!
6. Ohrožovat či omezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné
poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník
si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením
návštěvního řádu pro návštěvníky. V případě, že dojde
k poškození či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou
škodu ihned nahlásit plavčíkovi a sepsat zápis do knihy úrazů
s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde
k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže
provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně
vymáhanou náhradu škody.
2. První pomoc poskytne odpovědná osoba – plavčík, který zajistí
případné přivolání lékařské pomoci.
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