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Návštěvní řád pro plavecký a koupací bazén
Bazén v dopoledních hodinách slouží pro děti a žáky škol v rámci plavecké školy a klubu a
v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách a nedělích pro občany města a organizace
dle provozní doby.
Kapacita krytého bazénu (dále jen KB) v Hustopečích činí 40 osob pro velký plavecký bazén,
18 osob pro malý koupací bazén určený neplavcům, tedy celkem 58 osob.
Šatny, sprchy a sociální zařízení odpovídají kapacitě zařízení a jsou rozděleny na část pro dámy a
část pro pány.
1. VSTUP DO KRYTÉHO PLAVECKÉHO A KOUPACÍHO BAZÉNU
Provozní doba provozu plaveckého a koupacího bazénu je vyznačena u vchodu.
Vstup do bazénu je povolen na platnou vstupenku nebo permanentku.
Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku.
Zaplacením vstupného nebo permanentky souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.
Prodej čipů začíná otevřením bazénu pro veřejnost a končí 60 minut před jeho uzavřením,
pokud si návštěvník zakoupí vstup později než 80 min. před ukončením provozní doby je
povinen provozní dobu dodržet, v tomto případě se vstupné nemění.
Hodina plavání tzn. 60 minut začíná vstupem do prostoru šatny a končí opuštěním prostoru
šatny. 30 minut před ukončením celodenního provozu je každý návštěvník povinen opustit
prostor bazénu a 15 minut před ukončením pak prostor šatny a vestibulu.
Pokladní má právo odmítnout prodej vstupenky při naplnění kapacity bazénu tzn. 40 osob
plavecký bazén a 18 osob koupací bazén.
Dětem je vstup do bazénu povolen od 6 měsíců věku (koupací bazén) a do prostor bazénu
mohou být vpuštěni společně s rodiči s tím, že je pro děti povinné oblečení plavečkami s přiléhavou
gumičkou.(možnost zakoupení na pokladně)
Dětem do 10 – ti let je povolen vstup pouze v doprovodu osob starších 18 – ti let.
Vedení krytého bazénu může vyčlenit hodiny (pronajmout celý bazén nebo určitý počet drah) pro
organizované skupiny a sportovní oddíly a v těchto hodinách není bazén přístupný veřejnosti.
Zodpovědný vedoucí každé takovéto organizované skupiny odpovídá za kázeň a bezpečnost.

2. OPUŠTĚNÍ KRYTÉHO BAZÉNU
Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a rozvrh bazénu, tak aby svou přítomností
neomezoval návštěvníky z dalších skupin (plavání veřejnosti, organizace nebo trénink).
Ukončení doby plavání může oznámit veřejnosti i organizovaným skupinám plavčík

3. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚV
Do KB nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí
ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu (kožní vyrážky, hnisavé rány, apod.), jakož i
osoby zahmyzené či opilé.
Použití KB může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na
pořádek, bezpečnost provozu KB, čistotu bazénu a na mravně společenské zásady.
Z KB může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení provozního
řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců a to bez nároku na vrácení vstupného.
Popřípadě za provedený přestupek může být oznámen příslušnému bezpečnostnímu orgánu k
potrestání.
4. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Návštěvník se smí pohybovat pouze v určených prostorách, tzn. vestibulu, chodbách, šatnách,
sprchách, ohřívárně a Ve vestibulu bazénu.
Vstup do prostoru určených jinému pohlaví je přísně zakázán
Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen zout si boty a projít do prostoru šaten
Obuv, oděv, prádlo a osobní věci je nutné si odkládat do uzamykatelných šatnových skříněk.
Čip dostane návštěvník oproti záloze 50,- při zakoupení vstupenky.
Při odevzdání čipu se záloha vrací, ale při poškození a ztrátě je nevratná.
Před odchodem do sprch a WC je návštěvník povinen překontrolovat řádné uzamčení skříňky a
čip si uschovat
O použití plovacích kruhů či jiných plovacích pomůcek pro plavání neplavců a plavců ve velkém
bazénu rozhoduje vždy dle aktuální obsazenosti bazénů plavčík.
Plavecké pomůcky pro plavce mohou být používány pouze ve vyhrazených drahách pro plavce.
Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, plavecké šortky a ručníky, které musí být čisté.
Vstup do bazénu v trenýrkách, bermudách a klasických šortkách je ZAKÁZÁN
Návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC, pod sprchami se důkladně omýt
mýdlem a osprchovat bez plavek
Návštěvník se musí v prostorách bazénu pohybovat opatrně, dbát na vlastní bezpečnost a
bezpečnost ostatních návštěvníků

Za škody na majetku a zdraví způsobené úmyslně, neopatrností nebo nedodržováním provozního a
návštěvního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby nenese Sportovní zařízení města
Hustopeče žádnou odpovědnost.
Všechny osoby používají zařízení krytého bazénu na vlastní riziko.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců správy bazénu (plavčík, údržbář), kteří
jsou odpovědni za plynulý a nerušený provoz a přesné dodržování provozního a návštěvního řádu
Plavání v bazénu bez dozoru plavčíka je ZÁKÁZÁNO s výjimkou malého bazénu, kde zodpovídá
za bezpečnost dětí jejich doprovod.
Pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu postižené osoby je nutno ihned vyhledat plavčíka, ten
podle potřeby zajistí lékařskou pomoc.
Stížnosti, přání a návrhy týkající se provozu a připomínky k zaměstnancům bazénu mohou
návštěvníci sdělit v kanceláři ředitele nebo e-mailem na spozam@hustopece.cz

5. V KRYTÉM BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO
Vstupovat do technologických prostorů a prostorů správní části objektu
Sprchovat se v plavkách
Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné návštěvníky do bazénu, pobíhat po ochozu.
Volat o pomoc bez vážnější příčiny
Znečisťovat vodu a ostatní prostory bazénu např. pliváním, močením, odhazováním odpadků,
čištěním nebo praním prádla či koupacího oděvu v bazénu, vstupovat do bazénu se žvýkačkou,
používání krémů a olejů před vstupem do vody, nosit a pít alkoholické nápoje a konzumovat
potraviny ve všech prostorách bazénu, mimo občerstvení zakoupeného v bufetu – lze konzumovat
pouze ve vestibulu
Vodit do areálu psy a jiná zvířata.
Používat hifi přístroje, fotografovat a holit se v prostorách bazénu.
Skákat do bazénu z bočních stěn, při skákání ze startovních bloků dbát na bezpečnost svou i
ostatních návštěvníků a neohrožovat a neomezovat je svým skákáním.
Ničit zařízení ve všech prostorách, plýtvat el.energií a vodou a kouřit v celém objektu

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je vyhrazen prostor v areálu
bazénu viditelně označen piktogramem.
První pomoc poskytuje plavčík a ve vážnějších případech je povolán lékař.
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky krytého bazénu je v případě zájmu k
dispozici v pokladně a u plavčíka.
Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují plavčíkovi nebo na pokladně.
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