Návštěvní řád přírodního koupacího biotopu Hlinsko
Vlastník: Město Hlinsko
Provozovatel: Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků přírodního koupacího biotopu a musí být v době provozu areálu bezpodmínečně
dodržován. Všichni návštěvníci jsou povinni se ve vlastním zájmu s tímto návštěvním řádem
seznámit.
1/ Všeobecné informace
Okamžitá kapacita areálu činí maximálně 700 osob. Provozovatel si vyhrazuje právo při
naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do areálu do té doby, než se kapacita uvolní.
2/ Vstup do areálu biotopu
- biotop je otevřen v letní sezóně. Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, dostatečnou
teplotou vody a vzduchu.
- koupání v biotopu je na vlastní nebezpečí
- vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna.
- denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a pro jeden vstup. Bez platné
vstupenky bude návštěvník z areálu vykázán.
- zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně
zavazuje dodržovat tento návštěvní řád a pokyny odpovědných pracovníků provozovatele.
- dětem mladším 10 let je návštěva biotopu povolena pouze v doprovodu osoby starší
18 let. Tato osoba zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru.
3/ Provozní pokyny pro návštěvníky
- návštěvníci si mohou cenné věci odložit do bezpečnostních skříněk , které jsou k tomuto
účelu umístěny u hlavního vstupu. Za ztrátu peněz a cenných předmětů návštěvníků
provozovatel neručí. Všechny předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen
odevzdat plavčíkovi, popřípadě v pokladně.
- návštěvníci jsou povinni používat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny.
- každý návštěvník je povinen před vstupem do biotopu použít sprchy. Při sprchování se
nesmí použít mýdlo, šampón apod.
- v zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se jen v
prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíka.
- návštěvníci areálu se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých
podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí, pádu a následnému úrazu.
- provozovatel biotopu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci
způsobili sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
- návštěvníci areálu jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních
koupajících.
- návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Zůstávat v areálu biotopu a používat
jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
4/ Vyloučení z návštěvy
- z prostor areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí

poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného
pracovníka (vedoucího biotopu, plavčíka apod.), vstoupí do prostor návštěvníkům
nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li v
takových případech návštěvník areál na vyzvání, je zaměstnanec provozovatele oprávněn
rušitele vyvést, případně požádat o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii.
5/ V areálu biotopu je zakázáno
- pohybovat se v areálu bez platné vstupenky
- pro koupání používat jiný oděv než k tomu určený
- chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid
- volat o pomoc bez vážné příčiny
- vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu
a skákat do vody mimo místa vyhrazená
- vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných
- svévolně znečišťovat vodu v prostoru pro koupání i ostatní prostory biotopu (a to např.
pliváním, odhazováním odpadků, používáním mýdla, praním prádla apod.)
- kouřit v celém areálu přírodního biotopu (včetně vnitřních prostor objektů)
- zdržovat se v kabinách mimo nezbytně nutnou dobu k převlékání
- brát do areálu psy nebo jiná zvířata
- přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat vařiče a otevřený oheň
- vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
- vstupovat do areálu s jízdními koly.
- neoprávněně používat záchranné předměty první pomoci.
- pohybovat se v prostoru čistící laguny
- koupat v biotopu batolata do věku 6 měsíců
- koupat děti od 6 měsíců do 3 let bez plaveček s přiléhavou gumičkou kolem nohou
- vstupovat do areálu biotopu se zvýšenou teplotou, zánětem očních spojivek, nakažlivými
nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými
výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v
karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům
domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob
izolován, osobám zahmyzeným atd.
- vstupovat do areálu s viditelnými známkami požití alkoholu a jiných omamných látek
6/ Závěrečná ustanovení
- pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně
označené místo se skříňkou první pomoci, které je umístěno v prostorách pokladny. První
pomoc poskytuje vyškolený zaměstnanec provozovatele biotopu – plavčík, který v případě
potřeby zavolá lékaře.
- poškození nebo rozkrádání majetku biotopu je trestné podle příslušných předpisů o
ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných
trestních předpisů.
- za znečištění vody a za svévolně poškozené zařízení biotopu bude od viníka požadována
náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
- v případě nedodržování tohoto návštěvního řádu bude viník z areálu vykázán.

