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Návštěvní řád krytého bazénu 
 

 

Tento návštěvní řád, je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost 

návštěvníků areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

 

 

Článek I – vstup do prostoru bazénu 
 

1. Denní rozvrh provozu je u hlavního vstupu do bazénu. 

2. Vstup do prostoru bazénu je povolen pouze v určené provozní době 

3. Při hromadných akcích nebo jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru 

oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen. 

4. Dětem mladším 10 let je vstup do prostoru bazénu povolen pouze v doprovodu osoby 

starší 18 let. 

5. Při naplnění kapacity bazénu nesmí provozovatel vpustit další osoby do prostoru bazénu. 

 

 

Článek II – provozní a hygienické pokyny 
 

1. Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou 

osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. 

2. Patnáct minut před ukončením provozu bazénu musí návštěvníci opustit bazén, aby se 

mohli osprchovat, usušit a obléci. 

3. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za ztráty. Peníze a cenné předměty 

mohou návštěvníci ukládat  do bezpečnostní skřínky, jinak za jejich ztrátu provozovatel 

areálu nenese odpovědnost. 

4. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo 

v recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů. 

5. Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení areálu ohleduplně a uhradit škody, které byly 

jejich vinou způsobeny na zařízení areálu, nebo na majetku třetích osob. 

6. Před vstupem do bazénu jsou povinni návštěvníci se osprchovat a dodržovat osobní 

hygienu. 

7. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo plaveckém úboru. 

8. Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena. 

9. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat 

plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. První pomoc se 

poskytuje zdarma. Za poranění, nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní 

neopatrností, nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu 

odpovědnost. 

10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní očistu a zachovávat čistotu všech míst a 

zařízení areálu. 
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Článek III – v bazénu je zakázáno 
 

1. Zdržovat se v prostorách areálu bez povolení, vstupovat do oddělení, nebo míst určených 

pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je 

označen zákaz vstupu. 

2. Hlučně se projevovat a rušit okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet 

a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénu, skákat do vody z pochůzích 

ploch. 

3. Plivat do vody a na ochozy bazénu, vyplachovat si ústa i nos ve vodě, odhazovat odpadky 

mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečistit prostory areálu. 

4. Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených, 

vstupovat do prostoru bazénu a vodních atrakcí se žvýkačkou. Vnášet do areálu skleněné 

předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

5. Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče, potápěčské brýle apod. (povoleny 

jsou pouze rukávky a plavecké brýle). 

6. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující provoznímu řádu. 

7. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami 

a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách 

s přiléhavou gumičkou kolem nohou. 

 

 

Článek IV – zákaz vstupu do bazénu 
 

1. Do areálu nemají přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí 

ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby 

v karanténě apod.). 

2. Do areálu dále nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. 

3. Všem zvířatům. 

 

 

Článek V – vyloučení z návštěvy bazénu 
 

1. Z areálu bude bez jakéhokoliv nároku vykázán návštěvník, který přes napomenutí 

pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, 

neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným 

způsobem. Neopustí-li v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník 

požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, nebo přímo městskou policii a policii 

ČR. 
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Článek VI – všeobecná ustanovení 
 

1. Rozvrh provozní doby areálu a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována ve  vstupním 

prostoru bazénu. 

2. Připomínky týkající se provozu, nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci 

uplatňovat  u obsluhy, nebo u správce sportovního areálu. 

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu, a nabývá 

platnosti dnem vyhlášení. 

4. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí, 

sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu. 

 
 

 

 

 

 

 

         ______________________________ 

               Ředitel  školy 
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