Koupaliště Sluníčko, z. s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3-Jeřáb, IČO: 46744339
KOUPALIŠTĚ SLUNÍČKO VRATISLAVICE NAD NISOU
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Vstup do prostor koupaliště
Denní provoz je uveden na informační ceduli umístěné u vchodu do areálu koupaliště.
Vstup do všech zařízení areálu je platný pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna koupaliště.
Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 30 minut před uzavřením bazénu a 60 minut před
uzavřením areálu.
Návštěvník je povinen odebrat si zakoupenou vstupenku. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se
každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením řádu pro návštěvníky koupaliště a pokynům pracovníků
koupaliště. Tento provozní řád sleduje dodržování pořádku a tím i příjemný pobyt pro všechny návštěvníky.
Dětem mladším 10 let je návštěva areálu povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let!
Používání všech prostorů areálu není přípustné bez dozoru odpovědných pracovníků z bezpečnostních
důvodů.
Pokladna koupaliště je povinna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity areálu nebo osobám,
kterým dle návštěvního řádu není vstup povolen.
Vyloučení z návštěvy koupaliště
Do areálu koupaliště nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy
jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob používajících zařízení (například osoby s nakažlivými nebo
odpor budícími chorobami, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, osoby trpící vlasovými nebo
kožními chorobami, apod.), rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené a v podnapilém stavu.
Vstup do areálu může být rovněž odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek,
bezpečnost a čistotu zařízení a jejichž chování je v rozporu s mravními zásadami.
Z areálu bude bez náhrady vstupného vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí nerespektuje
ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li
návštěvník v takových případech areál na vyzvání, je pracovník areálu povinen rušitele pořádku
vyvést, případně požádat o zákrok Policii ČR.
Provozní pokyny pro návštěvníky
Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu obecních právních předpisů tehdy, byly-li odloženy na
místě určeném provozovatelem k odložení věcí, přičemž návštěvník je povinen dodržet pokyny zaměstnanců
koupaliště. Větší obnos peněz, cennosti a šperky ohlásí návštěvníci pracovníkovi v pokladně areálu, který
zabezpečí jejich bezpečné uložení. Předměty nalezené v prostorách areálu nálezce odevzdá v pokladně.
Před použitím bazénu je každý povinen osprchovat se a do bazénu vstupovat brodítky!
Pro návštěvníky, kteří neumějí dokonale plavat, je určen neplavecký bazén. Plavčík je povinen návštěvníky
s nedokonalou znalostí plavání do prostoru pro neplavce vykázat. Rozhodnutí plavčíka je pro návštěvníka
závazné. Plavecké pomůcky pro neplavce je dovoleno používat pouze v hloubce, která odpovídá výšce dítěte
– bazén pro neplavce! V prostoru pro plavce je jejich používání zakázáno.
Návštěvníci jsou v areálu koupaliště povinni dodržovat osobní hygienu a nesmějí areál znečišťovat.
V areálu koupaliště se musí všichni návštěvníci pohybovat opatrně. Správa koupaliště nenese odpovědnost za
škody a zranění, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu
koupaliště!
Každý návštěvník je povinen šetřit veškerá zařízení areálu, zejména šetřit vodu. Návštěvníci jsou povinni
uhradit škody a ztráty, které byly na zařízení, inventáři a majetku dalších návštěvníků způsobeny jejich vinou.
Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je třeba bezodkladně přivolat plavčíka, který
v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc.
Na schůdcích do bazénu je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo úrazům. Zvýšenou pozornost
vyžaduje rovněž pohyb po mokrých plochách.
Všichni návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny plavčíka a pracovníků správy koupaliště.
Na koupališti je zakázáno:
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní a bezpečnost dalších návštěvníků a pořádek
v areálu koupaliště nebo rušit nadměrným hlukem klid ostatních.
Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné osoby do vody a pobíhat po ochozu bazénů. Zvláště se zakazuje
skákat do vody z podélných stran a skákat z rozběhu z čelních stran! Při skocích do vody nesmí být ohrožena
bezpečnost ostatních koupajících.
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Bezdůvodně volat o pomoc a zneužívat rozhlasové zařízení.
Vstupovat do prostoru bazénů jinak než v plavkách!
Pohybovat se mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky a vstupovat do míst určených pro druhé pohlaví.
Zvláště je zakázáno vstupovat do prostoru úpravny vody a napouštěcího zařízení – stavidla!
Znečišťovat vodu v bazénech odpadky, praním prádla, používáním mastí, pliváním, močením apod. pod
pokutou 500 Kč.
V prostorách bazénů konzumovat jídlo a tekutiny!
Prolézat živými ploty v areálu koupaliště!
Používat a odkládat předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků areálu.
Brát do areálu koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny a používat vařiče a rozdělávat ohně
v místech, která k tomu nejsou určena. Na určených místech rozdělávat ohně bez svolení správy koupaliště!
V době provozu bazénů vnášet do areálu skleněné nádoby a jiné skleněné předměty!
Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek a manipulovat s rozvody vody a elektřiny.
Kouřit mimo předzahrádek restaurací.
Provoz restaurace
Součástí areálu jsou rovněž restaurace a občerstvení, která v době koupání slouží pouze návštěvníkům
koupaliště. Po ukončení provozu bazénů je vstup návštěvníků restaurací k bazénům přísně zakázán!
Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Používání skleněných nádob
během provozu bazénů není dovoleno!
Vedoucí restaurace je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů vedení,
zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu restaurací a rychlých občerstvení.
Zvláště je nutno dbát na čistotu hygienických zařízení a dodržování nočního klidu.
Zásobování restaurace, úklid a další činnosti se musí dít tak, aby nebyl dotčen provoz koupaliště.
Závěrečná ustanovení.
Pro poskytování první pomoci při úrazu a nevolnosti je na koupališti zřízena ošetřovna, kde první pomoc
poskytují osoby pro tuto činnost odborně způsobilé. Manipulovat s vybavením ošetřovny není návštěvníkům
dovoleno.
Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky koupaliště.

V Liberci, dne 1. 6. 2018, Petr Polda – předseda

