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Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.

V Českých Budějovicích, květen 2017

Návštěvní řád skokanské věže
a skokanského bazénu

Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy pro provoz, řídit se informačními pokyny a pokyny plavčíků 
a zaměstnanců provozovatele.

Před použitím skokanského bazénu a skokanských zařízení musí uživatel nahlásit svou přítomnost osobě vykonáva-
jící dozor a informovat se, které ze zařízení lze aktuálně použít.

Skokanskou věž a skokanská prkna smějí používat pouze osoby (včetně dětí), jimž jejich fyzická, smyslová nebo 
mentální vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí zajišťuje bezpečné užívání atrakce. 

V jednom čase lze použít vždy jen jedno skokanské zařízení, buď prkno, nebo věž. Použití obou zařízení souběžně 
je přísně zakázáno.

O tom, které zařízení bude právě otevřeno, rozhoduje výhradně osoba, která vykonává dozor nad bazénem. 

O tom, kdo může využívat skokanské zařízení s de�nitivní platností rozhoduje osoba, která vykonává dozor nad 
skokanským bazénem.

Skokanské zařízení mohou využívat pouze návštěvníci s dostatečnou fyzickou úrovní.

Skokanské zařízení mohou používat pouze plavci starší 10 let. Plavcům mladším 10 let je vstup povolen pouze 
v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší 18 let.

Skoky ze skokanské věže jsou povoleny pouze čelem k hladině, směrem vpřed, nikoliv do stran a pouze po nohách 
nebo šipkou bez rozběhu.

Skokanské prkno smí používat v jednom čase pouze jedna osoba do 100kg – plavec. Skokanskou věž smí používat 
v jednom čase pouze jedna osoba – plavec. Skákat ve více lidech najednou je přísně zakázáno. 

Po provedení skoku uživatel neprodleně opustí prostor pod skokanským zařízením a následně bazén. Bazén 
neslouží k rekreačnímu plavání. 

Pokud nebude plavčíkem dán pokyn k možnosti používání skokanského bazénu, není povoleno zdržovat se v těchto 
prostorách. 

V době pronájmu skokanského bazénu je ostatním návštěvníkům vstup do skokanského bazénu zakázán.

Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení vstupného.
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