Smlouva o užití krytého bazénu uzavřená podle ustanovení 1746, odst. 2 zákona
č.89/2012 Sb. — Občanský zákoník
1.
Smluvní strany Provozovatel
bazénu:

ST SERVIS s.r.o.
se sídlem: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí zastoupena :
jednatelem společnosti Wrzeckou Miroslavou IČO: 633 22 528
DIČ:CZ 633 22 528
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo
13456
/dále jen poskytovatel/
Provozovatel kurzu:
Paní Březovjáková Dana se sídlem: Mikulůvka 273,
psč 756 24 IČO: 880 30 954
/dále jen uživatel/
11.

Předmět smlouvy a účel smlouvy
Poskytovatel je vlastníkem budovy krytého bazénu ve Valašském Meziříčí č.p.803., kdy tato
nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Vsetíně, pracoviště
Valašské Meziříčí, na listu vlastnictví číslo 6757, pro obec Valašské Meziříčí a katastrální
území Valašské Meziříčí-Město.
Účelem smlouvy je poskytnutí krytého bazénu ve vyhrazených termínech, včetně poskytování
služeb úzce souvisejících s provozem krytého bazénu . Krytý bazén bude uživatelem využíván
výhradně k provozování činnosti — vedení kurzů plavání kojenců a batolat. Uživatel prohlašuje,
že k provozování této činnosti má příslušná oprávnění, přičemž přílohou číslo 1 a nedílnou
součástí této smlouvy je oprávnění uživatele.
111.

Doba plnění
Tato smlouvaje platná okamžikem podpisu obou smluvních stran, účinná dnem 1.4.2014. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato lhůta počíná
běžet prvního dne následujícího měsíce po písemně doručené výpovědí kterékoliv ze smluvních
stran. Nájemní vztah založený touto smlouvou může být ukončen písemnou výpovědí
poskytovatele nebo uživatele bez udání důvodů nebo dohodou obou smluvních stran uzavřenou v
písemné formě.
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, neuhrazení
faktury za služby uživatelem, nesjedná-li uživatel nápravu 14-dnů poté, co byl k tomu
poskytovatelem vyzván.
Dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit pokud bude krytý bazén využíván
k jiného účelu než je uveden v bodě II. této smlouvy a nedodržování podmínek pro provozovatele
kurzu plavání kojenců a batolat uvedené v části B Provozního řádu krytého bazénu ve Valašském
Meziříčí(dále jen provozní řád).
Uživatel podpisem smlouvy stvrzuje, že se s části B Provozního řádu podrobně seznámil.

Cena a rozsah plnění
Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou , dle zákona 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
• rekreační bazén
859,-/1 hod.
Výše uvedená cena nezahrnuje využití solné vířivky, parní lázně, dětského bazénu a provoz vodních
atrakcí..
vířivka v rekreačním bazénu
dráha plaveckého bazénu

230,-/1 hod.
368,-/1 hod.

Výše uvedené ceny zde stanovené se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.

Platební podmínky
Cenu za užití krytého bazénu uhradí uživatel na základě daňového dokladu — faktury, vystavené
poskytovatelem . Fakturačním obdobím se sjednává kalendářní měsíc.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby předmět užití byl bez výhrad ve stavu způsobilém pro
činnost uživatele uvedené v bodě Il.,této smlouvy, zejména dodržení vyhlášky
č.238/2011 Sb, v platném znění a provozního řádu části B především bod 02
”Povinnosti provozovatele bazénu”
2. Odpovědný pracovník uživatele je oprávněn požadovat okamžitou nápravu pokud nejsou
splněna ustanovení bodu VI. 1. této smlouvy , o této skutečnosti bude informovat zástupce ST
— vedoucího provozu krytého bazénu. Za odpovědného pracovníka uživatele bude
považována p. Březovjáková Dana
3. Uživatel je povinen s dostatečným předstihem nahlásit dny a hodiny užití na měsíc následující.
Za dostatečný předstih se považuje 14 dnů před začátkem kalendářního měsíce.
4. V případě změny termínu užití krytého bazénu jak ze strany poskytovatel tak i ze strany
uživatele, bude zajištěn nový náhradní termín užití krytého bazénu.. Toto neplatí, jestliže
uživatel s dostatečným předstihem nenahlásí změnu termínu, v takovém případě bude
vyúčtováno užití v plné výši. .Za dostatečný předstih se považuje 10 dnů před objednaným
termínem užití.
5. Uživatel je povinen dodržovat provozní řád bazénu a to především část B provozního řádu bod
03 „Povinnosti provozovatele kurzu. Část B provozního řádu je nedílnou součástí této smlouvy.
6. Uživatel bude všemi dostupnými prostředky bránit poškozování majetku.
7. Uživatel se zavazuje, že předmět smlouvy bude užívat pouze k dohodnutému účelu uvedeném
v bodě II. této smlouvy
8. Uživatel je povinen dodržovat v prostorách celého areálu krytého bazénu zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví a provozní řád krytého bazénu.
9. Uživatel je povinen neprodleně hlásit zástupci poskytovatele vznik jakékoliv škodní události.
IO. Uživatel je povinen nahradit poskytovali v plném rozsahu škodu jím způsobenou na
movitém i nemovitém majetku, kterou při užívání předmětu smlouvy způsobil nebo tuto
škodu odstranit uvedením věci v původní stav. Za škodu se nepovažuje opotřebení
běžným provozem.
11. Uživatel odpovídá i za škody vzniklé zaviněním účastníky akci jim pořádaných

12. Pokud uživatel nedodrží podmínky dané provozním řádem pro plaváním kojenců a batolat
a poskytovatel bude jako provozovatel bazénu za toto finančně postižen, zavazuje se
uživatel uhradit tento finanční postih v plné výši .
13. V době vymezené pro plavání kojenců a batolat přebírá odpovědnost za bezpečnost a
zdraví účastníků kurzu v plné výši uživatel, jako provozovatel kurzů plavání kojenců a
batolat.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými
zástupci obou stran. Dodatky budou označovány od č. I v nepřetržité řadě
2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis obdrží
poskytovatel a jeden stejnopis uživatel.
3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že
rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v
Ostravě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřená
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,určitě, vážně a
srozumitelně,nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy
potvrzují smluvní strany svým podpisem.

Ve Valašském Meziříčí dne

Poskytovatel

Uživatel

Přílohy:
Příloha č. I - Oprávnění uživatele
Příloha č. 2 - Provozní řád krytého bazénu Val. Meziříčí, část B koupání kojenců a batolat

Městský úřad Valašské Meziříčí
Odbor obecní živnostenský úřad

757 38 Valašské Meziříčí, Soudní 1221

SP. značka:

MěÚVMŽ/3325/2011/Kr/5
MěÚVMŽ/3325/2011/Kr

Výpis z živnostenského rejstříku
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Dana Březovjáková
756031/5873

Datum narození:

31.10.1975

Bydliště:

756 24, Mikulůvka
273

Místo podnikání:

756 24, Mikulůvka 273

Identifikační číslo:

88030954

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání kojenců, batolat a
předškolních dětí
Vznik oprávnění:

01.08.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání:
Obory činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Vznik oprávnění:
01.08.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání:
Vznik oprávnění:

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
21.11.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
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01 Všeobecné podmínky
Kurz plavání kojenců a batolat (dále jen kurz) bude provozován subjektem (dále provozovatel
kurzu), který si pro účely kurzu pronajme prostory určené pro kurz od provozovatele bazénu —
ST SERVIS s.r.o. na základě smlouvy o pronájmu. Součástí smlouvy o pronájmu bude příloha
ke smlouvě o pronájmu, ve které budou určeny povinnosti provozovatele kurzu v souladu s
tímto provozním řádem a bude určena aspoň jedna osoba zodpovědná za provoz kurzu a
povinnosti provozovatele kurzu.
Kurz bude provozován v dopoledních hodinách bezprostředně po noční recirkulaci bazénových
vod v bazénech v čase od 8:30 do doby ukončení kurzu, nejpozději však do 12:30 v pondělí, ve
středu či v pátek. Provozní doba kurzu bude upřesněna smlouvou o pronájmu mezi
provozovatelem bazénu a provozovatelem kurzu. Ostatní veřejnost bude včas informována o
provozování kurzu oznámením ve vestibulu haly a na www stránkách provozovatele bazénu.
Maximální doba strávená dítětem v bazénu je stanovena na 45 minut.
Pro potřeby kurzu bude vždy vyhrazen prostor celé rekreační haly. Ke koupání ostatních
návštěvníků bude v době provozování kurzu k dispozici pouze plavecká bazénová hala.
Kurzu se mohou účastnit děti od 6-ti měsíců věku.
Kurz plavání dětí ve věku od 6-ti do 12-ti měsíců lze provozovat pouze v dětském bazénu či
vířivce v rekreačním bazénu.
Kurz plavání dětí ve věku od 12-ti měsíců lze provozovat pouze v dětském bazénu, vířivce v
rekreačním bazénu či v rekreačním bazénu.
Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev apod.), je provoz okamžitě přerušen do
odstranění závady. Bazén je nutno vypustit, očistit a před novým napuštěním bazénu
vydezinfikovat a vypláchnout.
Zodpovědnou osobou za provozovatele bazénu je Miroslava Wrzecká.

02 Povinnosti provozovatele bazénu
Zajistit prostor pro kočárky v souladu s kapitolou 4.1.
Zajistit pro potřeby kurzu provoz šaten v souladu s kapitolou 4.4.1 a 4.4.3.
Zajistit pro potřeby kurzu provoz toalet v souladu s kapitolou 4.5.
Zajistit pro potřeby kurzu provoz sprch v souladu s kapitolou 4.6.
Zajistit úpravu vody pro potřeby kurzu plavání batolat v souladu s kapitolou 6. Zajistit
dezinfekční program v souladu s kapitolou 7.
Před zahájením provozu koupání kojenců a batolat provozovatel změří teplotu vody a vzduchu,
že tato odpovídá věku dětí.
Před zahájením provozu budou prostory bazénových hal, okolí bazénů a používané prostory
zázemí řádně vyčištěny, vydezinfikovány a pečlivě opláchnuty pitnou vodou.
Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev apod.) stejně jako při jakémkoli jiném
viditelném znečištění vody, je provoz vířivky v rekreačním bazénu či dětského bazénu okamžitě
přerušen, voda vypuštěna a provedena celková dezinfekce bazénu včetně přelivných žlábků.
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Vést Deník úklidu kurzu plavání kojenců a batolat (dále jen Deník úklidu), ve kterém se
povedou tyto údaje: den, místo úklidu, použitý čistící a dezinfekční přípravek.
Vést Deník technologií kurzu plavání kojenců a batolat (dále jen Deník technologií), ve kterém
se povedou údaje popsané v kapitole 7.
Otevřít rekreační a dětský bazén pro veřejnost lze až v okamžiku, kdy od doby, co bazén opustil
poslední účastník kurzu, uběhl čas potřebný na to, aby celý objem bazénu prošel jedenkrát
úpravnou vody (jedna hodina a deset minut).
Otevřít vířivku v rekreačním bazénu pro veřejnost až v okamžiku, kdy od doby, co bazén opustil
poslední účastník kurzu, uběhl čas potřebný na to, aby celý objem bazénu prošel jedenkrát
úpravnou vody (patnáct minut).
Neprodleně po ukončení kurzu bude v každém bazénu, ve kterém kurz probíhal, obměněno 45
1 vody na jednoho účastníka kurzu.

03 Povinnosti provozovatele kurzu
Zajistit prostor pro kojení v souladu s kapitolou 4.2.
Provozovatel kurzu je zodpovědný za využití odpočívárny rekreačního bazénu v souladu s
kapitolou 4.3.
Provozovatel kurzu zajistí, aby u žádného bazénu nebyla překročena maximální okamžitá
kapacita bazénu v souladu s kapitolou 5.
Provozovatel kurzu zajistí pro potřeby kurzu přebalovací stoly či omyvatelné podložky (viz
kapitola 4.4.2).
Doložit provozovateli bazénu věk účastníků kurzu plavání batolat.
Zajistit, aby každé dítě účastnící se kurzu plavání kojenců a batolat použilo vlastní dětské
plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou v souladu s 22 odst. I písm. g) vyhlášky č.
238/2011 Sb..
Hračky a pomůcky používané v bazénu musí odpovídat S 22 odst. 1 písm. e) vyhlášky č.
238/2011 Sb., v platném znění. Hračky a pomůcky musí být řádně čištěny a dezinfikovány.

04 Technické údaje
04.1 Prostor pro kočárky
V době konání kurzu bude pro potřeby účastníků kurzu vyhrazen prostor pro kočárky pod
schodištěm do 2.NP vlevo od hlavních vchodových dveří.

04.2 Herna dětí
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V době konání kurzu bude pro potřeby účastníků kurzu herna dětí doplněna vhodnou zástěnou,
čímž se vytvoří prostor určený pro kojení dětí.

04.3 Odpočívárna rekreační haly
Odpočívárna rekreační haly bude v čase pořádání kurzu i mimo něj využívána pro potřeby
skladování a sušení materiálů a pomůcek potřebných pro provoz kurzu.

04.4 Šatny
04.4.1 Rozdělení šaten
V době pořádání kurzu budou pro potřebu rodičů s dětmi od 6-ti do 12-ti měsíců vyhrazeny obě
skupinové šatny. Maximální počet obsazených skříněk v jedné skupinové šatně je 12.
Pro ostatní účastníky kurzu budou vyhrazeny 2 uličky ve společných šatnách a tyto budou
provozně odděleny od ostatních návštěvníků plavání.
V době pořádání kurzu bude každá skupinová šatna a společné šatny vybaveny jedním
odpadkovým košem, určeným pouze pro potřeby návštěvníků kurzu. Koše budou vybaveny
odpadkovými sáčky. Bezprostředně po ukončení kurzu budou sáčky i s obsahem vyneseny
mimo budovu krytého bazénu a koše budou uskladněny mimo dosah návštěvníků, očištěny a
vydezinfikovány a teprve poté je možno je použít na provozu krytého bazénu.

04.4.2 Vybavení šaten
Každá skupinová šatna bude vybavena přebalovacím stolem nebo omyvatelnou podložkou.
Vyhrazená část společných šaten bude vybavena přebalovacím stolem nebo omyvatelnou
podložkou.

04.4.3 Technické zajištění šaten
Bude technicky zajištěno, aby skříňky určené pro potřeby kurzu nemohly být obsazeny osobami
neúčastnícími se kurzu.
Bude zajištěno, aby jednu skupinovou šatnu obsadilo v jeden okamžik maximálně 12 osob.

04.5 Toalety
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Pro potřeby kurzu budou vyhrazeny a řádně označeny imobilní toalety umístněné ve sprchách
pro veřejnost (jak ve sprchách pro muže, tak ve sprchách pro ženy), dále pak toaleta v prostoru
dětského bazénu (celkem tedy 3 toalety).

04.6 Sprchy
Pro potřeby kurzu budou v prostorách sprch pro veřejnost (jak ve sprchách pro muže, tak ve
sprchách pro ženy) vyhrazeny a řádně označeny sprchy s červenými oddělovacími stěnami (3
sprchy muži a 3 sprchy ženy tedy celkem 6 sprch).

04.7 Vestibul budovy Krytého bazénu
V době pořádání kurzu bude vestibul budovy krytého bazénu vyhrazen pro účastníky kurzu, aby
se zde mohli aklimatizovat na venkovní teplotu. Od ostatních návštěvníků je prostor oddělen
lavičkami.

05 Maximální okamžitá kapacita bazénů
05.1 Dětský bazén
Maximální počet koupajících se v době pořádání kurzu je 20 osob, čímž je zajištěna plocha
hladiny na jednoho koupajícího 1,85 m2 .

05.2 Vířivka u rekreačního bazénu
Maximální počet koupajících se v době pořádání kurzu je 12 osob, čímž je zajištěna plocha
hladiny na jednoho koupajícího 1 m2 .

05.3 Rekreační bazén
Maximální počet koupajících se v době pořádání kurzu je 133 osob, čímž je zajištěna plocha
hladiny na jednoho koupajícího 2 m2
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06 Technologie úpravy vody
06.1 Cirkulační okruh dětského bazénu
V době pořádání kurzu bude teplota vody snížena na 3PC, obsah volného chlóru bude udržován
na hodnotě do maximálně 0,5 mg/l.
V průběhu pořádání kurzu bude cirkulace bazénu nastavena na maximální hodnotu, tj. 13
m3/hod.. Obměna vody proběhne za I hodinu. Obměna vody vyhovuje příloze č. 1 1 vyhlášky
č. 238/2011 Sb., v platném znění.
Den před pořádáním kurzu plavání batolat bude ve 21 :00 hod vypnuta ozonizace.
Při noční recirkulaci před dnem pořádání kurzu bude zaj ištěna nepřetržitá recirkulace.
Bazén bude pro veřejnost otevřen až v okamžiku, kdy od doby, co bazén opustil poslední
účastník kurzu, uběhl čas potřebný na to, aby celý objem bazénu prošel jedenkrát úpravnou vody
(jedna hodina deset minut).

06.2 Cirkulační okruh vířivky u rekreačního bazénu
V době pořádání kurzu bude teplota vody snížena na 3PC, obsah volného chlóru bude udržován
na hodnotě do maximálně 0,5 mg/l.
V průběhu pořádání kurzu bude cirkulace bazénu nastavena na maximální hodnotu 60 m3/hod..
Obměna vody proběhne za 0,15 hodiny. Obměna vody vyhovuje příloze č. Il vyhlášky č.
238/2011 Sb..
Den před pořádáním kurzu plavání batolat bude ve 21 :00 hod vypnuta ozonizace. Při
noční recirkulaci před dnem pořádání kurzu bude zajištěna nepřetržitá recirkulace.

06.3 Cirkulační okruh rekreačního bazénu
V době pořádání kurzu bude obsah volného chlóru udržován na hodnotě do maximálně 0,5 mg/l
a teplota na 31 C.
V průběhu pořádání kurzu bude cirkulace bazénu nastavena na maximální hodnotu, tj. 200
3
/hod.. Obměna vody proběhne za 1,95 hodiny. Obměna vody vyhovuje příloze č. 11 m
vyhlášky č. 238/2011 Sb..
Den před pořádáním kurzu plavání batolat bude ve 21 hod vypnuta ozonizace. Při noční
recirkulaci před dnem pořádání kurzu bude zajištěna nepřetržitá recirkulace.

07 Měření a vyhodnocování jakosti vody
07.1 Kontinuální měření a vyhodnocování měřených ukazatelů
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Bazénová voda ve všech cirkulačních okruzích je kontinuálně měřena po dobu 24 hodin.
Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji měřících přístrojů a přenášeny do řídícího
počítače pracoviště strojní obsluhy technologie. Naměřené hodnoty jsou tabulkově a graficky
zpracovávány. Naměřená data jsou ukládána na paměťové médium a uchovávána v souladu s
vnitřním předpisem společnosti.

07.2 Četnost sledování jakosti bazénových vod bazénů
Četnost sledování jakosti bazénových vod je stanovena v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č.
238/2011 Sb., v platném znění. A je uvedena v přehledové tabulce v kapitole 0.3.3.5 provozního
řádu krytého bazénu.

08 Úklid a dezinfekce
08.1 Šatny
Bezprostředně po skončení kurzu bude podlaha vyčištěna, vydezinfikována a pečlivě
opláchnuta čistou vodou. Stěny skříněk budou vydezinfikovány. O tomto úkonu bude proveden
zápis do Deníku úklidu.

08.2 Sprchy
Bezprostředně po skončení kurzu bude podlaha a stěny vyčištěny, vydezinfikovány a pečlivě
opláchnuty čistou vodou. O tomto úkonu bude proveden zápis do Deníku úklidu.

08.3 Toalety
Bezprostředně po skončení kurzu budou podlaha, stěny, toaletní mísy a umyvadla vyčištěny,
vydezinfikovány a pečlivě opláchnuty čistou vodou. O tomto úkonu bude proveden zápis do
Deníku úklidu.

08.4 Dětský bazén
Před zahájením kurzu a bezprostředně po skončení kurzu bude okolí bazénu a používané
prostory vyčištěny, vydezinfikovány přípravkem, který je v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky
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č. 238/2011 Sb., a pečlivě opláchnuty čistou vodou. O tomto úkonu bude proveden zápis do
Deníku úklidu.
Teprve poté bude bazén otevřen pro následující provoz.

08.5 Vířivka u rekreačního bazénu:
Před zahájením kurzu a bezprostředně po skončení kurzu bude okolí bazénu a používané
prostory vyčištěny, vydezinfikovány přípravkem, který je v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky
č. 238/2011 Sb., a pečlivě opláchnuty čistou vodou. Teprve poté bude bazén otevřen pro
následující provoz. O tomto úkonu bude proveden zápis do Deníku úklidu.

08.6 Rekreační bazén:
Před zahájením kurzu a bezprostředně po skončení kurzu bude okolí bazénu a používané
prostory vyčištěny, vydezinfikovány přípravkem, který je v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky
č. 238/2011 Sb., a pečlivě opláchnuty čistou vodou. Teprve poté bude bazén otevřen pro
následující provoz. O tomto úkonu bude proveden zápis do Deníku úklidu.

09 Návštěvní řád
Návštěvní řád kurzu plavání kojenců a batolat - Krytý bazén Valašské Mezłrłcł
Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků kurzu plavání kojenců a
batolat. Slouží pro ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu a musí být návštěvníky
bezpodmínečně dodržován. Tento byl vypracován v souladu s S22 a přílohou č. 10 vyhlášky
238/2011 Sb., v platném znění.

Článek 1. - VSTUP DO PROSTORU AREÁLU
1. Provozní doba kurzu plavání kojenců a batolat je prezentována na internetových stránkách
společnosti. Změny jsou vyhrazeny.
2. Vstup do areálu je povolen pouze v určené provozní době s platným identifikačním
náramkem, který si návštěvník obdrží v recepci předem.
3. Prodej vstupenek začíná 30 minut před začátkem kurzu plavání kojenců a batolat.
4. Vstup a výstup je zajištěn samoobslužnými turnikety a mechanickou brankou pro imobilní
návštěvníky (odemyká ji obsluha pokladny).
5. Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru
oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.
6. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 7.
Při naplnění kapacity areálu se vstup přes turnikety automaticky uzavře až do uvolnění dalších
míst odchodem některých návštěvníků.

Článek 11. - PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY
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1. Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců krytého
bazénu a zaměstnanců provozovatele kurzu plavání kojenců a batolat, kteří jsou osobně
odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
2. Doba pobytu začíná průchodem turniketem a končí odchodem návštěvníka, případně
ukončením provozu areálu v zavírací době.
3. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za ztráty. Peníze a cenné předměty
mohou návštěvníci ukládat v recepci, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese
odpovědnost.
4. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v
recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
5. Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení areálu ohleduplně a uhradit škody, které byly
jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku třetích osob.
6. Před vstupem do všech bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a umýt mýdlem a to
včetně dětí absolvujících kurz a dodržovat osobní hygienu.
7. 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 bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob.
8. Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena.
9. Dětský bazén je určen dětem do 6 let.
IO. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat
plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. Za poranění nebo úrazy,
které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese
provozovatel areálu odpovědnost.
I l . Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení
areálu.
12. Jízda na tobogánu, jakož i využívání ostatních atrakcí a dále pak plavání v plaveckém
bazénu, slaném whirlpoolu nejsou účastníkům kurzu plavání kojenců a batolat povolena 13.
Děti ve věku 6 měsíců až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou
kolem nohou.

Článek 111. - V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
l . Zdržovat se v prostorách areálu bez platného čipu, vstupovat do oddělení nebo míst určených
pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je
označen zákaz vstupu.
2.
Projevovat se hlučně a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět,
srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénů, skákat do vody z ochozů bazénů.
3.
Plivat do vody a na ochozy bazénů, vyplachovat si ústa i nos ve vodě, odhazovat odpadky
mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečistit prostory areálu.
4.
Konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených, přenášet
potraviny z prostor mokrého baru, vstupovat do prostoru bazénů a vodních atrakcí se žvýkačkou.
Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
S. Vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče, potápěčské brýle apod.. Povoleny
jsou pouze rukávky a plavecké brýle.
6. Vstupovat do areálu s jízdními koly a kočárky.
7. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující provoznímu řádu.
8. V celém areálu je přísný zákaz kouření.
9. Účastníci kurzu plavání kojenců a batolat mají zákaz vstupu do prostor plavecké haly.
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Článek IV. - ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU
l. Do areálu nemají přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující
zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby v karanténě apod.).
2. Do areálu dále nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
3. Do areálu nemají přístup děti do 6 měsíců věku.
4. Zvířata.

Článek V. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU
l. Z areálu bude vykázán účastník kurzu plavání kojenců a batolat, který přes napomenutí
pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu,
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným
způsobem. Neopustí-li účastník kurzu plavání kojenců a batolat v takových případech areál na
vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo
přímo Městskou policii nebo Policii ČR.
Článek Vl. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
l. Rozvrh provozní doby areálu a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována ve vstupní hale na
recepci.
2.
Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatňovat
v recepci nebo u vedoucího provozu.
3.
Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá
platnosti dnem vyhlášení.
4.
Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí
sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.
Ve Valašském Meziříčí, dne 5.7.2012

Miroslava Wrzecká, jednatel společnosti ST SERVIS s.r.o.
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