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§1
Stanovení účelu zařízení
Letní koupaliště Olbersdorf je veřejné zařízení obce Olbersdorf a návštěvníkům slouží k
jejich rekreaci, upevňování zdraví a trávení volného času.
§2
Účel návštěvního řádu
(1)

Návštěvní řád má zaručit bezpečnost, klid, pořádek a čistotu v areálu veřejného
koupaliště. Je závazný bez výjimky pro všechny. Zakoupením vstupenky se každý
návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a všem ostatním
pokynům zaručujících zachování bezpečnosti.

(2)

Při návštěvě škol, spolků a ostatních skupin spoluzodpovídá za dodaržování
návštěvního řádu jejich dozor. Návštěvy skupin lze uskutečnit pouze po předchozí
domluvě s plavčíkem koupaliště a v doprovodu plavce záchranáře s platnou licencí
(viz. Poučení).
§3
Užívání koupaliště

(1)

(2)

Veřejné koupaliště a jeho zařízení jsou přístupné všem osobám. Děti mladší 7 let
mají povolen vstup pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím písemně
pověřené osoby starší 14ti let.
Vstup a pobyt na koupaliště se zapovídá:

a) osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek (drog),
b) osobám s přenosnými chorobami podléhajícími hlášení ze Zákona o ochraně veřejného
zdraví (v případě pochybností může personál koupaliště vyžadovat lékařské osvědčení)
nebo osobám s otevřenými ranami.
c) Osobám se zvířaty (nevztahuje se na slepecké a asistenční psy).

(3)

Osoby s křečovými stavy a stavy bezvědomí, nebo trpící těžkou duševní poruchou
mohou na koupaliště pouze v doprovodu zodpovědné osoby.
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§4
Otevírací doba
(1) Veřejné koupaliště je v sezóně v souladu s rozhodnutím správy obce přístupné
zpravidla denně v pevně stanovenou otevírací dobu. Obecní úřad taktéž určuje a
zveřejňuje termín zahájení a ukončení koupací sezóny.
(2) Areál koupaliště nebo jeho části mohou být během sezony dočasně uzavřeny kvůli
nepřízni počasí či jiným důvodům, většinou na jeden den nebo i delší dobu.
(3) Návštěvníci mladší 14ti let musí koupaliště opustit nejpozději do 19 hodin, pokud
nejsou v doprovodu rodičů nebo jiné oprávněné osoby.

§5
Vstupenky
Vstup do areálu koupaliště a do restaurace během návštěvní doby je možný pouze s platnou
vstupenkou. Jednotlivé sazby vstupného jsou rozlišeny v ceníku. Při mimořádných akcích
může být ke vstupnému účtován příplatek.

§6
Dodržování hygieny
(1)

Vstup do bazénu je povolen pouze po očistě těla. Každý návštěvník se před
vstupem do bazénu musí osprchovat. Použití mýdla, šamponu a sprchového gelu je
povolenou pouze v prostorách sprch. Ostatní kosmetické a jiné úpravy (např. holení,
stříhání nehtů, tónování nebo barvení vlasů) jsou z hygienických důvodů v areálu
koupaliště zakázány.

(2)

Sprchování bez plavek je možné pouze v prostorách sprch.

(3)

Použití krémů a mastí před vstupem do bazénu není povoleno.
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§7
Koupací oděv
Pobyt na koupališti je možný pouze v obvyklém koupacím oděvu. Vstup do bazénu v
koupací obuvi je zakázán. Taktéž se v bazénu nesmí prát či ždímat plavecký oděv.

§8
Užívání zařízení koupaliště
(1)

Návštěvníci musí k zařízení a vybavení areálu koupaliště přistupovat šetrně a
svědomitě. Papír, plechovky, láhve a ostatní odpadky se musí vyhazovat do
přistavených odpadkových košů. Jakékoliv poškozování či znečištění vybavení a
prostor areálu je přísně zakázáno a zavazuje návštěvníka k případné úhradě vzniklých
škod. Shledá-li návštěvník převlékací kabinku znečistěnou nebo poškozenou před
jejím použitím, je jeho povinností na tuto skutečnost neprodleně upozornit personál
koupaliště.

(2) Vodní plocha, části a nebo celý areál koupaliště mohou být kvůli nepříznivému
počasí nebo z jiných nutných důvodů dočasně nebo dlouhodobě uzavřeny. Stavební
prvky koupaliště neposkytují návštěvníkům během bouřek, obzvláště před úderem
blesku, dostatečnou ochranu. Před hrozící bouřkou je tedy nutno koupací zónu včas
opustit a uposlechnout pokynů personálu.

§9
Chování v areálu koupaliště
(1)

Návštěvníci koupaliště jsou povinni vyvarovat se chování, které narušuje pořádek,
bezpečnost a čistotu areálu a je v rozporu s dobrými mravy.

V areálu koupaliště je výslovně zakázáno:
a) rušit ostatní návštěvníky zvukovou produkcí z vlastních přehrávačů, mobilních telefonů,
hrou na hudební nástroje a obtěžovat ostatní pobíháním, hlukem nebo zpěvem.
b) kouřit uvnitř budovy a v koupací zóně.
c) plivat na zem i do vody bazénu.
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d) hrát hry rušící klid ostatních návštěvníků mimo plochy, které jsou k tomu zvláště
vyhrazeny.
e) vodit zvířata do areálu koupaliště (s výjimkou slepeckých a asistenčních psů).
f) odstavit v areálu koupaliště dopravní prostředky, jako jsou jízdní kola, koloběžky, s
výjimkou dětských kočárků a vozíků pro invalidy.
g) stavět stany, zakládat ohniště a rozdělávat oheň.
h) neoprávněně používat záchranné pomůcky veřejného koupaliště.
i) ponechat bez dozoru děti mladší 7 let.
j) lézt na stromy v areálu koupaliště.
k) fotografovat a filmovat cizí osoby nebo skupiny bez jejich svolení.

1. Chování v bazénu
Neplavci se smějí zdržovat pouze v části bazénu vyhrazené pro neplavce. Totéž platí pro
neplavce s plaveckými pomůckami (nafukovacím kruhem nebo rukávky, plaveckým pásem,
vestou či vodní nudlí atd. )
Před skokem do bazénu se plavec musí přesvědčit, zda je doskokový prostor v bazénu volný
a má dostatečnou hloubku.
Je zakázáno:
a) hrát míčové hry v bazénu a v červeně vydlážděných zónách.
b) strkat druhé osoby do bazénu, potápět je nebo je jinak obtěžovat.
c) běhat po ochozech bazénu nebo cvičit na vstupních žebřících do bazénu.
d) nevhodně používat vestavěných atrakcí (skluzavek, vodní houby ) – cvičit na nich nebo
přelézat přes zábradlí.
e) zdržovat se během bouřky v koupací zóně

2. Užívání skluzavek
Je nutno řídit se pokyny umístěných u skluzavek.
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Je zakázáno:
a)

porušovat pokyny pro správné užívání skluzavek

b)

vytvářet zácpu na skluzavce

c)

bránit průtoku vody na skluzavce.

3. Zranění
Vzniklá zranění je třeba neprodleně hlásit plavčíkovi.

§ 10
Šatny
Na veřejném koupališti jsou k dispozici převlékací kabinky a šatny. Oděvy lze uschovat v
uzamykatelných skříňkách na zálohu. Nevyklizené skříňky jsou personálem koupaliště po
skončení návštěvní doby otevřeny. Obsah skříňky lze vyzvednou u přítomného plavčíka, a to
nejpozději do 4 týdnů. Po uplynutí této lhůty platí ustanovení § 13 ods. 2
§ 11
Dozor
(1)

Personál koupaliště se stará o zachování bezpečnosti, klidu, pořádku, čistoty a
dodržování návštěvního řádu. Návštěvníci koupaliště jsou tedy povinni se jejich
pokyny řídit.

(2)

Plavčík je oprávněn vykázat z areálu koupaliště osoby, které i přes napomenutí
nedodržují ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů personálu
koupaliště. Při hrubém porušení návštěvního řádu nebo ohrožení ostatních osob na
koupališti následuje okamžité vykázání z areálu. V tákovémto případě nemá vykázaný
návštěvník nárok na vrácení vstupného.

(3) Neuposlechne-li návštěvník výzvu k opuštění areálu koupaliště, může být na něj
podáno trestní oznámení pro porušování domovní svobody. Takovým osobám může
plavčík zakázat přístup do areálu koupaliště na dobu jednoho týdne. Zákaz vstupu na
dobu delší může vydat správa obce.
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§ 12
Ručení
(1) Nezletilým je vstup na koupaliště povolen pouze s výslovným svolením oprávněné

osoby (§ 3).
(2) Ručení obce je v případě všech škod, které návštěvníci koupaliště utrpí, omezeno na
úmysl nebo hrubou nedbalost. Totéž platí i pro zabezpečení provozu koupaliště.
(3) Vyjma škod způsobených úmyslně a hrubou nedbalostí, obec neručí za:
a)

ztrátu oděvů uložených v uzamykatelných skříňkách.

b)

ztrátu peněz, cenností a jiných předmětů či za poškození oblečení.

c)

ostatní škody způsobené třetí osobou.

(4) Obec není povinna uhradit návštěvníkovi škodu, jejíž vznik lze předvídat.
(5) Návštěvníci ručí obci za veškeré jimi způsobené škody nebo znečištění v areálu
koupaliště, včetně jeho zařízení.

§ 13
Nalezené předměty
(1)

Předměty nalezené v areálu koupaliště je nutno odevzdat plavčíkovi nebo u
pokladny.

(2)

Nalezené předměty v hodnotě vyšší než 5,00 €, ke kterým se jejich majitel do 4
týdnů nepřihlásí, budou předány obcenímu úřadu do „ztrát a nálezů“ a bude s nimi
dále nakládáno dle zákonných ustanovení.

§ 14
Přání a stížnosti
Případná přání a stížnosti návštěvníků koupaliště přijímá plavčík. Ten, pokud možno, zjedná
okamžitou nápravu. Přání a stížnosti lze podávat také písemně nebo ústně Obecnímu úřadu.
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§ 15
Platnost
Tento návštěvní řád nabývá platnosti 21.05.2016. Současně s tím pozbývá platnost
návštěvní řád z 25.04.1996.

Olbersdorf, 20.05.2016
Obecní správa Olbersdorf

Andreas Förster
Starosta
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