Návštěvní řád koupaliště
Obsah
§1

Účel zařízení

§2

Účel návštěvního řádu

§3

Užívání koupaliště

§4

Otvírací doba

§5

Vstupné

§6

Hygiena

§7

Koupací oděv

§8

Užívání zařízení

§9

Chování v areálu koupaliště

§10

Šatny

§11

Dozor

§12

Ručení

§13

Ztráty a nálezy

§14

Přání a stížnosti

§15

Platnost

§1
Účel zařízení
Koupaliště Olbersdorf je veřejné zařízení obce Olbersdorf a slouží návštěvníkům jako
rekreační místo pro upevnění zdraví a trávení volného času.

§2
Účel návštěvního řádu
(1) Návštěvní řád koupaliště má zaručovat bezpečnost, klid, pořádek a čistotu na
koupališti. Pro každého je závazný. Zakoupením vstupenky návštěvník
uznává ustanovení návštěvního řádu koupaliště a také ostatní platné nařízení
týkající se pořádku a bezpečnosti provozu.
(2) Při návštěvách škol, spolků a ostatních kolektivních návštěvách a hromadných
akcích je po celou dobu spoluodpovědný za dodržování návštěvního řádu
pedagogický nebo další dozor.

§3
Užívání koupaliště
(1) Veřejné koupaliště a jeho zařízení jsou přístupné všem osobám. Děti mladší 7
let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé nebo jí pověřené osoby
starší 12ti let.
(2) Vstup a pobyt je zakázán osobám, které
a) jsou opilé nebo pod vlivem omamných látek,
b) mají zdravotně a hygienicky závažné choroby,
c) mají s sebou zvířata.
(3) Osobám se sklony k agresivitě, epileptickým záchvatům, mdlobám a těžce
duševně postiženým je vstup povolen jen v doprovodu odpovědné osoby.

§4
Otvírací doba
(1) V sezóně je veřejné koupaliště z rozhodnutí obecního zastupitelstva
otevřeno denně v pevně stanovenou otvírací dobu. Termín zahájení a
ukončení koupací sezóny stanovuje a zveřejňuje obecní úřad.
(2) V sezóně může být veřejné koupaliště nebo jeho část z důvodu
nepříznivého počasí nebo z jiných důvodů dočasně nebo i na delší dobu
uzavřeno, a to i v otvíracích hodinách.
(3) Osoby mladší 14ti let musí nejpozději v 19°° hodin veřejné koupaliště
opustit, nejsou-li v doprovodu rodičů nebo jiné oprávněné osoby.

§5
Vstupné
Vstup na veřejné koupaliště a do restaurace během návštěvní doby je povolen pouze
s platnou vstupenkou. Vstupné je stanoveno sazebníkem. Při mimořádných akcích
může být ke vstupnému vybírán příplatek.

§6
Hygiena
(1) Vstup do bazénů je povolen pouze po předchozí celkové hygieně. Každý
návštěvník veřejného koupaliště se musí před vstupem do bazénů osprchovat.
(2) Sprchování bez plavek je povoleno pouze ve sprchovacích místnostech.

§7
Koupací oděv
Pobyt na veřejném koupališti je povolen pouze v plavkách. Plavky se nesmějí
v bazénech prát ani ždímat. Koupací obuv je v bazénech zakázána.

§8
Užívání zařízení
Zařízení veřejného koupaliště je nutno užívat ohleduplně. Papír, plechovky, láhve a
další odpad je nutné odhazovat do odpadkových košů.
Poškozování a znečišťování zařízení je zakázáno. Případné škody je viník povinen
uhradit. Shledá-li návštěvník před použitím šatny, že je znečištěná nebo poškozená, je
povinen to neprodleně ohlásit personálu koupaliště.

§9
Chování v areálu koupaliště
Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu veřejného koupaliště dobré mravy,
čistotu, pořádek, bezpečnost a klid.
Je zakázáno:
a) obtěžovat ostatní návštěvníky provozem soukromých zvukových nosičů a
přehrávačů, hrou na hudební nástroje stejně jako pobíháním, křikem a zpěvem,
b) kouřit v budovách a v areálu bazénů,
c) plivat na zem a do bazénů,
d) hrát hry, které ruší návštěvníky, mimo prostor k tomu určených,
e) přivádět nebo přinášet s sebou zvířata,
f) odstavovat dopravní prostředky, jako jízdní kola, koloběžky a jiné předměty
v areálu veřejného koupaliště, vyjma kočárků a invalidních vozíků,
g) stavět stany, zakládat ohniště a zapalovat oheň,
h) neoprávněně používat záchranné pomůcky veřejného koupaliště,
i) ponechávat děti mladší 7 let bez dozoru,
j) lézt na stromy v areálu veřejného koupaliště,
k) fotografovat a filmovat cizí osoby nebo skupiny osob bej jejich svolení.

1. Chování v areálu bazénu
Neplavci se smějí zdržovat jen v části bazénu vyhrazené pro neplavce. To platí i pro
neplavce s plovacími pomůckami (plovací kruh, nafukovací rukávky atd.).
Před skokem do bazénu se musí každý přesvědčit, zda prostor doskoku v bazénu je
volný a má potřebnou hloubku.
Je zakázáno:
hrát míčové hry v bazénu a v červeně vydlážděném prostoru,
strkat jiné osoby do bazénu, potápět je a obtěžovat,
běhat po kraji bazénu nebo cvičit na vstupních žebřících,
užívat skluzavky, vodní houbu, zábradlí a další zařízení ke skákání, cvičení a
přelézání,
e) zdržovat se v koupací zóně za bouřky.

a)
b)
c)
d)

2. Užívání skluzavek
Je nutno respektovat pokyny umístěné u skluzavek.
Je zakázáno:
a) porušovat pokyny pro užívání skluzavek,
b) vyvolávat zácpu na skluzavce,
c) hromadit vodu na skluzavce.
3. Zranění
Způsobená zranění je třeba neprodleně ohlásit plavčíkovi.
(2) Za nepříznivého počasí popř. jiných okolností mohou být bazény, části koupaliště
nebo celý areál na přechodnou dobu nebo dlouhodobě uzavřeny. Za bouřky
neposkytují budovy koupaliště návštěvníkům dostatečnou ochranu před bleskem. Před
bouřkou je nutno areál koupaliště včas opustit. Návštěvníci jsou povinni se řídit
pokyny personálu.
§10
Šatny
Na veřejném koupališti jsou k dispozici převlékací kabiny a šatny. Oděvy lze odložit
do uzamykatelné skříňky na zálohu. Nevyklizené skříňky se po skončení návštěvní
doby vyklízejí. Jejich obsah je možno do 4 týdnů vyzvednout u plavčíka. Po uplynutí
této lhůty platí ustanovení § 13 odst. 2.

§11
Dozor
(1) Personál veřejného koupaliště dohlíží na dodržování bezpečnosti, klidu,
pořádku, čistoty a návštěvního řádu koupaliště. Návštěvníci jsou povinni se
řídit pokyny personálu.
(2) Plavčík je oprávněn vykázat z veřejného koupaliště osoby, které přes
upozornění nedodržují návštěvní řádu koupaliště nebo se neřídí pokyny
personálu. Při hrubém porušení návštěvního řádu nebo ohrožení návštěvníků
následuje okamžité vykázání z koupaliště. V takovém případě se nevrací
vstupné.
(3) Odpor proti vykázání vede k trestnímu oznámení kvůli porušování domovní
svobody. Plavčík je oprávněn vyslovit zákaz vstupu na koupaliště až na jeden
týden. Zákaz vstupu na dobu delší může vyslovit obecní úřad.

§12
Ručení
(1) Nezletilým návštěvníkům je užívání veřejného koupaliště dovoleno jen
s výslovným svolením oprávněné osoby. (§3)
(2) Případné ručení obce je vyloučeno v souladu s platnými zákonnými
ustanoveními.
(3) Obec neručí
a) za ztrátu oblečení odloženého v uzamykatelných skříňkách,
b) za ztrátu peněz, cenností a jiných předmětů a za poškození oblečení. To
platí i pro vozidla na parkovišti.
c) za škody způsobené třetí osobou.
(4) Obec není povinna návštěvníkovi nahradit škodu způsobenou předvídatelnou
událostí.
(5) Návštěvníci ručí obci za veškeré způsobené škody nebo znečištění v areálu
koupaliště včetně jeho zařízení.
§13
Ztráty a nálezy
(1) Předměty nalezené v areálu veřejného koupaliště je nutno odevzdat plavčíkovi
nebo v pokladně.
(2) Pokud se majitel do 4 týdnů nepřihlásí, budou nalezené věci v hodnotě nad 5,00
€ předány do Ztrát a nálezů na obecním úřadě.

§14
Přání a stížnosti
Případná přání a stížnosti návštěvníků přijímá plavčík, který podle možnosti zjedná
okamžitou nápravu. Přání a stížnosti lze podávat též písemně nebo ústně u obecního
úřadu.

§15
Platnost
(1) Návštěvní řád nabývá platnosti 25.04.2004. Současně s tím pozbývá platnosti
návštěvní řád z 25. dubna 1996.

Olbersdorf, dne 21.04.2004

