NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

I. Úvodní ustanovení
1. Provozovatelem letního koupaliště v Českém Těšíně je Správa účelových zařízení,
příspěvková organizace, Svojsíkova 833, Český Těšín.
2. Letní koupaliště je provozováno pouze v letních měsících zpravidla od června do srpna.
3. Aktuální ceník a provozní doba jsou umístěny při vstupu do areálu a na webu provozovatele.
4. O otevření a uzavření areálu rozhoduje správce dle klimatických podmínek.

II. Vstup do areálu
1. Vstup do plaveckého areálu je povolen pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou, kterou si
návštěvník zakoupí v pokladně koupaliště a uschová po celou dobu návštěvy. V prostorách
celého areálu je každý návštěvník povinen dodržet ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát
pokynů zaměstnanců provozovatele.
2. Dětem mladším 10 let je přístup do areálu dovolen jen v doprovodu dospělé osoby. Dospělá
osoba je po celou dobu pobytu na koupališti za dítě zodpovědná.
3. Návštěvníci využívají areál na vlastní nebezpečí, za ztrátu nebo škody na osobním majetku,
za poranění či úrazy nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
4. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. V případě dětí, které
používají pleny, je rodič povinen vybavit dítě koupací plenou nebo plavkami s přiléhavou
gumičkou kolem nohou.
5. Maximální počet návštěvníků v areálu letního koupaliště je 2800 osob.
6. Je zakázáno vstupovat osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními
nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkou a nemocemi provázenými výtokem.
7. Je zakázáno vstupovat osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům
rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není
izolován.
8. Je zakázáno vstupovat osobám opilým nebo pod vlivem drog.
9. Je zakázáno vstupovat se zvířaty.
10. Je zakázáno vstupovat s jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

III. Práva a povinnosti návštěvníků koupaliště
Návštěvníci jsou povinni:
1. Dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a dodržovat písemná upozornění a pokyny
zaměstnanců provozovatele.
2. Před vstupem do bazénu se osprchovat a dodržovat osobní hygienu. Zachovávat čistotu všech
míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
3. Vcházet do všech bazénů výhradně přes brodítka.

4. Odevzdat předměty nalezené v prostorách areálu plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude
proveden zápis do knihy nálezů.
5. Šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení
areálu nebo na majetku ostatních osob.
6. Řídit se provozním řádem u jednotlivých atrakcí.
7. Neprodleně nahlásit plavčíkovi úraz, poranění apod.
8. Opustit bazény v případě bouřky či jinak ohrožujících klimatických podmínek a dodržovat
pokyny plavčíků.
9. Řídit se provozní dobou a opustit bazény 15 min. před ukončením aktuální provozní doby.
Návštěvníci mají právo:
1. Vnášet připomínky týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu na adresu provozovatele
nebo prostřednictvím emailu.

IV. Zakázané činnosti v areálu
1. Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
3. Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných
možných míst (vodní atrakce).
4. Volat o pomoc bez příčiny.
5. Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
6. V ochozech bazénu chodit v oblečení, v botách, konzumovat potraviny a nápoje.
7. Kouřit v celém areálu s výjimkou vyhrazených prostor.
8. Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
9. Vnášet na koupaliště nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací
rukávy, kruhy a plavecké brýle).
10. Fotografovat a natáčet ostatní návštěvníky areálu.

V. Závěrečná ustanovení
1. Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele, odpovědné osoby, osoby
zajišťující provoz zařízení v areálu a pro všechny návštěvníky letního koupaliště.
2. Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti
návštěvníků letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
3. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který i přes
napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných
pracovníků provozovatele nebo členů Městské policie.
4. Při zajišťování pořádku v areálu městského letního koupaliště spolupracuje odpovědný
personál s Městskou policií v Českém Těšíně.
Tento řád nabývá účinnosti dne 31.5.2021

Provozovatel areálu:
Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín
IČ: 75107040
DIČ: CZ75107040
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