Návštěvní řád tobogánu
1. Uživatelé jsou povinni dodržovat předpisy pro provoz tobogánu a řídit se pokyny uvedenými
na informační tabuli a pokyny plavčíků nebo dozoru tobogánu.
2. Tobogán smějí samostatně používat osoby starší 6 let, které jsou zároveň plavci. Dětem mladším 6 let
je vstup povolen pouze v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší 18 let. Tato osoba
je povinna mít nad dítětem osobní dohled během užívání atrakce a přebírá za dítě plnou zodpovědnost. Dětem do 3 let je použití tobogánu zcela zakázáno.
3. Tobogán smějí používat pouze osoby (včetně dětí), jimž jejich fyzická, smyslová nebo mentální
vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí zajišťuje bezpečné užívání atrakce.
4. Osoby jedoucí samostatně jezdí pouze vleže, směrem dopředu, nohama napřed, v souladu s piktogramy značenými u tobogánu. V případě jízdy osoby s dítětem je jedinou povolenou polohou jízda
vsedě, s dítětem umístěným mezi nohami, v souladu s piktogrami značenými u tobogánu.
Jízda v jiné poloze než je povolena tímto řádem se přísně zakazuje.
5. Jezdí se jednotlivě v intervalech, dle světelné signalizace. Na schodišti a nástupní rampě
postupujte plynule za sebou. Jízda více osob za sebou je zakázána.
6. Zastavovat se v tobogánu, šplhat v tobogánu proti směru jízdy, nastupovat do tobogánu mimo
povolený interval znázorněný světelným zeleným nápisem „VOLNO“ je zakázáno.
7. Vstup do tobogánu není povolen s ostrými a kovovými předměty a doplňky.
8. Po dojetí musí uživatel neprodleně opustit dojezdový bazén. Jakékoli zdržení v dojezdovém bazénu
je zakázáno. Dojezdový bazén neslouží ke koupání, či vstupu do tobogánu, ale pouze k dojezdu.
9. Tobogán lze použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda a je-li přítomna obsluha tobogánu.
10. Použití tobogánu po požití alkoholu nebo jiných látek, které by snížily pozornost a soustředěnost,
je důrazně zakázáno.
11. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení
vstupného.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.
V Českých Budějovicích, květen 2017

Vydal: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.

Návštěvní řád skokanské věže
a skokanského bazénu
1.

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

2.

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

3.

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.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Skokanské zařízení mohou využívat pouze návštěvníci s dostatečnou fyzickou úrovní.

8.

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.

9.

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

10. 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.
11. Po provedení skoku uživatel neprodleně opustí prostor pod skokanským zařízením a následně bazén. Bazén
neslouží k rekreačnímu plavání.
12. Pokud nebude plavčíkem dán pokyn k možnosti používání skokanského bazénu, není povoleno zdržovat se v těchto
prostorách.
13. V době pronájmu skokanského bazénu je ostatním návštěvníkům vstup do skokanského bazénu zakázán.
14. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení vstupného.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.
V Českých Budějovicích, květen 2017

Vydal: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.

Návštěvní řád skluzavky
1.

Uživatelé dětské skluzavky jsou povinni dodržovat předpisy pro její provoz a řídit se pokyny uvedenými na informační tabuli a pokyny plavčíků nebo dozoru.

2.

Skluzavku smějí používat děti ve věku od 3 do 10 let, a to vždy pouze v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší
18 let.

3.

Skluzavka není určena pro děti, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání.

4.

Nastupovat na skluzavku se smí pouze jednotlivě. Na nástupním žebříku je nutné se chovat klidně a přidržovat
se obou madel, aby nedošlo k pádu. Jakékoli postrkování při nastupování, nebo nastupování ve více dětech je zakázáno.

5.

Při nastupování na skluzavku a při jejím použití nejezte a nepijte.

6.

Jezdí se pouze v sedě nohama a rukama vpřed vždy pouze po jednom. Je zakázáno jezdit vleže, vkleče, vestoje nebo
hlavou dolů.

7.

Během jízdy je zakázáno si stoupat, chytat se okraje, houpat a nahýbat se přes okraj skluzavky.

8.

Děti používající skluzavku musí mít na sobě spodní díl plavek.

9.

Nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti. Je zakázáno lezení po skluzavce proti směru jízdy.

10. Děti jezdí jednotlivě, pouze jeden ve skluzavce. Ve skluzavce nesmí jezdit souběžně více dětí.
11. Děti nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré a kovové předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty, sponky, apod).
12. Po dopadu do vody musí dítě ihned opustit dojezdový prostor. Místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu
do skluzavky.
13. Vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn bazén pro neplavce.
Klouzat se ve skluzavce bez dodávky vody je zakázáno.
14. Dospělá osoba, zajišťující dohled nad dítětem na skluzavce, se musí nejprve přesvědčit:
- zda je dojezdový prostor již volný
- zda je jízdná plocha mokrá, v opačném případě zajistí její namokření, aby nedošlo k popálení vlivem tření,
následně může nastoupit (další) dítě k nástupu na skluzavku a k jízdě.
- dospělá osoba zajišťující dohled nad dítětem se po celou dobu užívání skluzavky věnuje bezpečnosti dítěte.
15. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení vstupného.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.
V Českých Budějovicích, květen 2017

Vydal: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.

Návštěvní řád parní komory
1. Vstup do parní komory osobám mladším 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.
2. Pobyt v páře je určen zdravým osobám a každý návštěvník vstupuje do páry s vědomím
svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Chová se tiše
a ohleduplně k ostatním.
3. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu, kteří jsou
osobně zodpovědní za dodržování návštěvního řádu.
4. Před vstupem do páry se umyjte mýdlem a osprchujte.
5. Sundejte si šperky, které mohou způsobit popálení.
6. Doba pobytu v páře je individuální. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned parní místnost
opustit a bezodkladně informovat plavčíka, či jiného pracovníka provozovatele.
7. Po opuštění parní místnosti se osprchujte vodou a až poté lze využít bazén, či vířivku.
Je přísně zakázáno vstoupit do bazénů či vířivky bez osprchování!
8. Po ochlazení doporučujeme odpočinek 5 –10 minut a vypít alespoň 2 dcl tekutin.
9. Po posledním ohřátí a ochlazení se doporučuje odpočinek cca 30 minut.
10. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku
na vrácení vstupného.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.
V Českých Budějovicích, květen 2017

Vydal: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.

