Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, Rozdělov
272 04 KLADNO

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Krytého bazénu Norská (4. ZŠ), Kladno
Článek 1
Úvodní ustanovení
Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách
bazénu a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
1.

Provozovatelem krytého bazénu jsou Sportovní areály města Kladna s.r.o., tř. Sportovců 818,
272 04 Kladno. IČO: 261 54 170

2.

Krytý bazén je provozován po dobu školního roku (září-červen).

3.

Pro provoz krytého bazénu je závazný rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi
organizace a veřejnost.

4.

Změny v provozní době bazénu se oznamují minimálně týden předem vyvěšením na vhodném
místě při vstupu do bazénu.

Článek 2
Vstup do krytého bazénu
1.

Vstup do krytého bazénu je v hodinách veřejnosti povolen pouze osobám s platnou:
a. jednorázovou vstupenkou
b. permanentkou

2.

Vstupem do prostoru krytého bazénu se každý návštěvník dobrovolně zavazuje dodržovat
ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

3.

podrobuje všem ustanovením tohoto návštěvního řádu.

4.

Omezení vstupu do zařízení krytého bazénu: do bazénu je samostatně povolen vstup osobám
starším 12 let, děti mladší 12 let mají vstup povolen pouze v doprovodu odpovědné osoby starší
18 let.

Článek 3
Provozní pokyny pro návštěvníky
1.

Návštěvníci se převlékají v šatně a oděv odkládají výhradně na místech k tomu určených, neboť
za věci odložené mimo tyto prostory provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

2.

Cenné předměty (hodinky, šperky, peněžní částky převyšující 500,- Kč, mobilní tel.) musí
návštěvníci ponechat v úschově u personálu bazénu – šatnářky. V případě ztráty nenese
provozovatel odpovědnost.

3.

Po dobu pobytu v areálu krytého bazénu mohou návštěvníci využívat všech zařízení základního
vybavení (bazén, sprchy, WC, šatny).

4.

Do bazénu mohou návštěvníci vstupovat pouze v čistých plavkách a po osprchování.

Mezi povolené a vhodné plavky patří plavky vyrobené z materiálů Polyamid, Elastan Lycra,
Polyester bez zipů, kapes či jiných kovových nebo plastových ozdobných doplňků. Zakázané jsou
plavky z bavlny a lnu a podobných savých materiálů. Povolené střihy plavek jsou klasický pánský
střih, boxerky, šortky, dámské bikiny (dvoudílné plavky) nebo jednodílné neprůhledné plavky,
zakrývající intimní partie těla i ňadra. Zakázané koupací oděvy jsou veškeré spodní prádlo,
pracovní oděvy, sportovní oblečení jiné než plavecké, pláště, bundy, čepice, kalhoty – tzv.
kapsáče, bermudy bez slipové vložky apod., které nejsou vhodné ke koupání ve veřejných
bazénech.
5.

Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se tímto Návštěvním řádem, v plném rozsahu uposlechnout
pokynů odpovědných osob provozovatele (plavčík, šatnářka).

6.

Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby neohrožovali či neobtěžovali ostatní
návštěvníky a nezpůsobili jim škodu nebo újmu.

7.

Všichni návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu, neplýtvat vodou a dodržovat zásady
osobní hygieny.

8.

Doba pobytu je vyznačena na vstupence. Návštěvníci budou do šaten vpuštěni nejdříve 15 min.
před začátkem hodiny. Opustit šatny musí návštěvník nejpozději 15. min po skončení hodiny.

9.

Každý návštěvník je povinen:
a.
b.
c.
d.

mít čisté plavky, vlastní ručník a mýdlo
před vstupem do bazénu se důkladně umýt mýdlem a osprchovat se (bez plavek)
uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele
šetřit zařízení krytého bazénu, neplýtvat vodou, udržovat pořádek a dodržovat základní
hygienické zásady
e. před vstupem do šaten se osušit
10. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých a mokrých plochách opatrně a
předcházet tak případným úrazům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které
byly způsobeny nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu.
11. Obouvat boty si návštěvníci mohou až po opuštění prostoru šaten u překročné lavice.

Článek 4
Zákazy v prostorech krytého bazénu
Všem návštěvníkům bazénu je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•

•

kouřit ve všech prostorách bazénu.
vcházet do prostor a míst určených pro osoby druhého pohlaví.
chovat se způsobem, který ohrožuje pořádek a čistotu v areálu, bezpečnost vlastní i ostatních
návštěvníků.
běhat okolo bazénu, srážet a strkat osoby do vody, skákat z podélných (přepadových) stran
bazénu, vzájemně se potápět a cákat na jiné návštěvníky.
znečišťovat vodu v bazénu i ostatní prostory, plivat, odhazovat odpadky, čistit nebo prát prádlo a
používat mýdlo mimo sprch.
poškozovat zařízení bazénu.
při koupání používat nafukovací čluny a matrace, lehátka, balony, kruhy, při hře používat
předměty nebezpečné ostatním návštěvníkům (míče, tenisové míčky, puky, výrobky z umělých
hmot apod.) a bez souhlasu odpovědných osob provozovatele používat potápěčskou výstroj,
ploutve krátké i dlouhé, monoploutve, packy, šnorchly.
nosit do prostoru bazénu jídlo, žvýkačky, sklenice nebo porcelán a jiné předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků, hořlaviny a jiné chemikálie, používat radiopřijímače a magnetofony.

•
•

S ohledem na mravní výchovu dětí je návštěvníkům zakázáno se jakkoliv obnažovat či se
dopouštět jakéhokoliv nemravného chování. V případě porušení tohoto zákazu bude návštěvník
z areálu vykázán, a to bez nároku na náhradu.
používat vlastní fény k vysoušení vlasů.

Článek 5
Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel zabezpečuje plnění svých práv a povinností prostřednictvím odpovědných osob.
Odpovědné osoby jsou: vedoucí střediska, plavčík, šatnářka, strojník.
2. Provozovatel je povinen na viditelném místě vyvěsit:
a. název provozovatele zařízení, adresu
b. provozní dobu zařízení, ceník poskytovaných služeb, Návštěvní řád
3. Odpovědné osoby jsou povinny dbát na udržování čistoty a pořádku v celém areálu, na
dodržování provozních podmínek (teplota a hygienická nezávadnost vody), bezpečnost
jednotlivých zařízení a v souladu s Návštěvním řádem vykonávat dozor nad návštěvníky.
4. Při dozoru v prostoru bazénu musí být odpovědní zaměstnanci provozovatele viditelně označeni.
5. V případě potřeby jsou zaměstnanci provozovatele povinni provést první pomoc, případně zajistit
odborné ošetření.
6. Zaměstnanci provozovatele mají právo:
a. omezit provoz nebo uzavřít zařízení krytého bazénu
b. zkontrolovat a příp. nevpustit do zařízení návštěvníka, který nemá předepsané vybavení
(plavky, ručník, mýdlo).
c. nevpustit do areálu nebo z něj vykázat osoby, na něž se vztahuje zákaz nebo omezení vstupu
nebo je důvodné podezření, že se na ně zákaz vztahuje či podléhají omezení.
7. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat za škody způsobené návštěvníky úmyslně nebo
z nedbalosti její náhradu v plné výši.

Článek 6
Zákaz vstupu do areálu
Do areálu krytého bazénu není povolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních
spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem
a bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se ve zvýšeném zdravotním dozoru
(karanténě) pro výskyt infekčního onemocnění v jejich blízkém okolí, osobám zahmyzeným,
znečištěným, opilým nebo pod vlivem toxických látek. Dále je zakázán vstup všem zvířatům.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele, odpovědné osoby, osoby
zajišťující provoz zařízení v areálu a pro všechny návštěvníky letního koupaliště.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1.9.2020.

Jiří Chvojka
jednatel společnosti
Sportovní areály města Kladna s.r.o.

