Návštěvní řád
pro veřejné umělé koupaliště v Nýrsku
Návštěvní řád slouží k bezpečnosti, ochraně zdraví a spokojenosti návštěvníků
veřejného umělého koupaliště v Nýrsku.
1) S návštěvním řádem jsou povinni seznámit se všichni návštěvníci.
2) Každý návštěvník se zavazuje dodržovat návštěvní řád. Vstup do prostor plaveckého areálu
je umožněn pouze ve stanovené provozní době po zakoupení vstupenky a to osobám starším
12 let. Dětem (tj. osoby mladší 12 let) je umožněn vstup pouze s osobou starší 18 let.
3) Návštěvník musí svým chováním dbát zásad slušnosti a mravnosti.
4) Za svévolné poškození a znečištění zařízení je každý návštěvník odpovědný a je povinen
uhradit způsobenou škodu provozovateli zařízení.
5) Pokud návštěvník svým chováním způsobí druhé osobě újmu (na zdraví či majetku)
nerespektováním Návštěvního řádu, nese za své jednání plnou odpovědnost.
6) Při úrazech, nevolnostech a jiných zdravotních problémech poskytuje nezbytně nutné
ošetření plavčík (popřípadě zajistí odborné lékařské ošetření).
7) Dětem ve věku 0 - 3 roky povolen vstup do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou
kolem pasu a nohou (plenkové kalhotky do vody).
Vyloučení z návštěvy veřejného umělého koupaliště:
1) Do areálu nemají přístup osoby v podnapilém stavu, pod vlivem drog, osoby, které trpí
jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (např. kožní vyrážky, hnisavé rány…).
2) Vstup do areálu bude odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně vliv na
pořádek, bezpečnost provozu a čistotu zařízení.
3) Z areálu bude vykázána každá osoba (bez nároku na vrácení vstupného), která neuposlechne
pokynů odpovědných zaměstnanců koupaliště.

Zakázané činnosti
1) Je zakázáno volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu,
skákat do bazénů a další činností, které obtěžují ostatní návštěvníky a ruší pořádek.
2) Je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit v bezprostřední blízkosti bazénů (dlážděná plocha).
3) Není dovoleno brát do prostoru koupaliště skleněné věci nebo jiné předměty ohrožující
zdraví.
4) Do celého objektu koupaliště je zakázáno vodit zvířata.
5) Zákaz vstupu do areálu koupaliště s jízdním kolem.
6) Zákaz vnášení alkoholických nápojů.

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů plavčíků a ostatních zaměstnanců
veřejného umělého koupaliště v Nýrsku!!!!!

Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání:
Policie ČR
Hasiči
Záchranná služba
Městská policie Nýrsko

112
158
150
155
376 555 655

Provozovatel:
Technické služby města Nýrska

376 571 655

