NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
nekrytého umělého koupaliště
Rekreační areál „Pod Templštýnem“
664 91 Biskoupky

Provozovatel
METAL SHARK s.r.o.
Tikovická 519/3, 664 44 Ořechov
IČ: 25306341, DIČ: CZ25306341
Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků
nekrytého umělého koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Každý
návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů
zaměstnanců koupaliště.
Vstup na koupaliště
Na koupaliště mohou vstupovat pouze ubytovaní hosté RS „Pod Templštýnem“.
VSTUP DO BAZÉNU JE POVOLEN POUZE V PLAVKÁCH NEBO V PLAVECKÉM
ÚBORU.
Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné
šortky nejlépe z nesavého materiálu s délkou max. do půli stehen a bez jakýchkoliv kovových
doplňků a ozdob.







Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze
v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo ve speciálních plenkách.
Dětem mladším 10-ti let je přístup na bazén dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
Do bazénů je zakázán vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek,
kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými
výtokem.
Do bazénů je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce,
členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a
nemocný není izolován.

Povinnosti návštěvníků:







Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní
hygienu.
Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti
vlastní i ostatních.
Provozovatel nenese zodpovědnost za věci vnesené a odložené.
Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci – o jejich
předání bude proveden zápis.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo majetku ostatních osob.
Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci
uplatňovat u správce RS.

V areálu koupaliště je zakázáno:











Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
Rušit klid ostatních návštěvníků.
Vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich.
Volat o pomoc bez příčiny.
Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených.
Do bazénů je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek.
Do bazénů je zakázán vstup se zvířaty.
Vstupovat do bazénů se žvýkačkou.
Vnášet do bazénové haly skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

Vyloučení z návštěvy z koupaliště:
Z areálu bazénů bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení
tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat
jiným nevhodným způsobem.
Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník
požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

PROVOZNÍ DOBA

1.6. – 31.8.
DENNĚ 9.00 HOD – 21.00 HOD

