Základní škola Brumově-Bylnici, okres Zlín-plavecký bazén
Provozní řád školního plaveckého bazénu
Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu areálu. Musí být všemi
návštěvníky v době provozu bezpodmínečně dodržován.
Článek I.
Vstup do prostoru plaveckého areálu
1.
2.
3.

Vstupem do prostor plaveckého areálu se každý návštěvník podrobuje ustanovením
tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců plaveckého areálu.
Dětem mladším 10 let je vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší
18 let.
Používání všech zařízení plaveckého areálu bez dozoru odpovědných pracovníků
není přístupné z bezpečnostních důvodů.
Článek II.
Vyloučení návštěvy plaveckého bazénu

1.

Do prostoru plaveckého areálu nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které
jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu /
jako např. kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány/, jakož i osoby zahmyzené a pod vlivem
alkoholu, léků či drog.

2.

Použití plaveckého areálu může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla
prokazatelně mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu plaveckého areálu,
čistotu bazénu a na mravně společenské zásady.

3.

přestupek může být oznámen příslušným bezpečnostním orgánům k dalšímu šetření.
Z plaveckého areálu 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

4.

Z bazénu může být vykázán návštěvník v neplaveckém, poškozeném nebo ušpiněném
oděvu /plavkách/.
Článek III.
Provozní pokyny pro návštěvníky

1.

Každý návštěvník plaveckého areálu je povinen bezpodmínečně dbát na ustanovení
tohoto řádu, jakož i pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za
vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. USNADNĚTE JIM
PRÁCI SVOJÍ UKÁZNĚNOSTÍ! Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržení pořádku a
vytvoření společenského prostředí, sloužícího k utužení zdraví, oddechu, rekreaci a
sportu.

-22.

Doba pobytu v zařízení začíná přesně ve stanovenou hodinu. 10 minut před ukončením
doby pobytu musí návštěvníci opustit bazén, aby mohli do zahájení dalšího bloku
uvolnit skříňky /sušení vlasů může probíhat i po zahájení dalšího bloku/.

3.

Návštěvníci jsou povinni používat šatnové skříňky a zapůjčit si zámek. Návštěvníci
jsou povinni svlékat se, odkládat svoje věci jen v prostorách k tomu určených. Jinak
správa plaveckého areálu neručí za vzniklou ztrátu. Větší částky peněz, ceniny, cenné
předměty, klenoty a doklady je nutné uschovat u obsluhy bazénu. Úschova těchto
předmětů je bezplatná. Předměty, nalezené v areálu, odevzdejte u obsluhy bazénu, kde
budou zapsány do knihy nálezů.

4.

Návštěvníci bazénu používají svoje vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénu je
zásadně zakázán vstup v trenýrkách apod.

5.

Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít
záchod a v prostorách sprch se důkladně umýt mýdlem bez plavek –umytí je
důkladnější, nedojde ke srážení mýdla v plavkách a tím ke znečištění vody v bazénu.
Při odchodu z bazénu je žádoucí provést hrubé osušení v osušovně, aby nedošlo
k zanášení vody do prostoru šaten.
Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách.

6.

Návštěvníci se mají ve vlastním zájmu pohybovat v zařízení pomalu a opatrně, aby na
hladkých mokrých plochách neuklouzli, popř. nezranili sebe nebo jiné návštěvníky.
Je nutné dávat pozor na své věci a nenechávat je bez dozoru. Mají se chovat k sobě
ohleduplně, aby pobyt v plaveckém areálu byl co nejpříjemnější.

7.

Při odchodu ze zařízení plaveckého areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny
zapůjčené věci, včetně zámku do skříňky a kroužku s číslem. Za ztrátu nebo poškození
zapůjčeného vybavení je návštěvník povinen zaplatit náhradu /zámky a šatnové klíče
50,-Kč/. Za svévolné poškození nebo znečištění kteréhokoli prostoru je návštěvník
povinen zaplatit úhradu podle určení správy areálu.

8.

Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění, nevolnosti, je třeba ihned přivolat
plavčíka, který v případě nutnosti zařídí lékařskou pomoc. Za poranění nebo úrazy,
které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu nebere
správa plaveckého areálu odpovědnost.
Článek IV.
Na plaveckém areálu je zakázáno

1.

Zdržovat se v prostorách plaveckého areálu bez platné vstupenky. Vcházet do
prostoru šaten, sprch a bazénu v obuvi. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro
osoby jiného pohlaví, do prostorů neurčených pro návštěvníky a všude tam, kde je
označen zákaz vstupu.

2.

Křičet, pískat, zpívat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se
potápět, úmyslně stříkat vodu na druhé osoby. Používat míče.

-33.

Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat učebních pomůcek a vybavení
místnosti první pomoci bez vědomí pracovníků areálu.

4.

Skákat do bazénu z obou podélných stran.

5.

Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí ve sprchách. Plivat do vody a na podlahu,
vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, používat při koupání krémů, čistit
nebo prát prádlo, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečisťovat prostory
areálu.
Používat šampony ve skleničkách, které se mohou rozbít, holit se žiletkami nebo
škrabkami, odhazovat jehly a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. Brát
sebou skleněné a jiné věci, které mohou způsobit zranění. Používat jakékoli osobní
elektrické spotřebiče.
Vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.
Přinášet jakékoli hořlaviny, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných
osob.
Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny a skříňky již obsazené,
manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením.
Kouřit ve všech prostorách plaveckého areálu, konzumovat alkohol a návykové látky.
Nosit na krku řetízky a přívěsky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty, které
ohrožují bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.
Chovat se tak, aby neodporovalo zásadám slušného, bezpečného chování a hygienicky
nezávadného počínání.
Bráti sebou kola nebo kočárky do budovy nebo je stavět mimo vyhrazený prostor.
Vyžadovat od pracovníků plaveckého areálu služby, odporující provoznímu řádu.
Neuposlechnutí zákazu pokynů zaměstnanců plaveckého areálu bude mít za následek
vykázání z uvedených prostor bez náhrady na vrácení vstupného.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Článek V.
Všeobecné ustanovení
1.

Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení
plaveckého areálu tak, aby nedocházelo k poškozování nebo rozkrádání majetku, což
je trestné podle příslušných předpisů, o ochraně národního majetku. I jiné porušování
ustanovení tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů, podle
toho jde-li o přestupek, provinění, či trestní čin.
Proti přestoupení předpisů může být uplatněn postih. Šetření společného majetku
prospěje k upevnění zdraví a k odpočinku po práci všem.

2.

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance plaveckého
areálu.
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