Lázeňský řád
Plavecký stadion Písek
Provozovna: Plavecký stadion Písek, Ostrovní 2257, 397 01 Písek
Provozovatel: Městské služby Písek s. r. o., Pražská 372, 397 01 Písek
Článek I.
Vstup do prostor Plaveckého stadionu
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Vstup do Plaveckého stadionu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Prodej začíná otevřením pokladny při zahájení provozu
a končí 60 minut před koncem provozní doby.
Vstup do prostor Plaveckého stadionu je povolen osobám od 1 roku pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou
si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací dobou Plaveckého stadionu a končí
jednu hodinu před koncem otevírací doby. Návštěvník je povinen si zkontrolovat vrácení peněz a dobu vstupného ihned po
zakoupení - pozdější reklamace nebudou uznány. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny.
Zákazník je povinen před výdejem zámku uhradit zálohu na klíč a čip částkou min. 50,- Kč.
Za ztracenou, nepoužitou nebo za vstupenku s prošlou dobou platnosti se náhrada neposkytuje.
Vstupem do Plaveckého stadionu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a pokynům zaměstnanců stadionu.
V opačném případě bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
Dětem do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat
nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou
dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací rukávky, plavací
vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
Pokladní je oprávněna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle lázeňského řádu
není dovolen přístup.
Provozovatel stadionu má právo sjednávat nájemní služby pro školní, sportovní a jiné subjekty za zvlášť určených smluvních
podmínek, včetně režimu provozu s omezením nebo vyloučením veřejnosti.
Článek II.
Vyloučení z návštěvy Plaveckého stadionu
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Do Plaveckého stadionu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené
a osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Vyloučeni z Plaveckého stadionu budou ty osoby, jejichž návštěva narušuje slušné chování a zásady mravnosti. Osoby které mají
prokazatelně rušivý vliv na ostatní, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
Z Plaveckého stadionu bude vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu
nebo neuposlechne pokynů pracovníků Plaveckého stadionu. V krajním případě mohou odpovědní pracovníci požádat
o zakročení příslušníky policie.
Článek III.
Pokyny pro návštěvníky
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Každý návštěvník Plaveckého stadionu je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců stadionu.
Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícímu k odpočinku, rekreaci a sportu.
Návštěvník je povinen zakoupit si vstupenku nebo se prokázat permanentní vstupenkou. Pro případ kontroly, kdykoli v průběhu
návštěvy, je nutné mít vstupenku u sebe nebo u osobních věcí.
Účastníkům pronájmů je vstup sjednáván vedoucím skupiny na základě smluvního zajištění. Mimo dobu vyhrazenou placeným
pronájmem je pobyt těmto osobám v zařízení povolen pouze s platnou časovou vstupenku.
Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Překročení zakoupeného časového limitu se doplácí za každou započatou
1 minutu - 1 Kč . Po ukončení provozní doby, jsou návštěvníci povinni opustit všechny prostory budovy Plaveckého stadionu.
Nejpozději 10 min. před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazény a odebrat se do prostor sprch a šaten.
Návštěvníci jsou povinni ukládat své věci a převlékat se v prostorech, které jsou k tomuto účelu vyhrazeny.
Každý návštěvník si zodpovídá za správné uzamčení osobních věcí do šatní skříňky. Při ponechání osobních věcí a jejich ztrátě
v neuzamčených skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za tyto věci. Při ztrátě klíče od šatní skříňky je návštěvník
povinen zaplatit poplatek 50 Kč. Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit poplatek 50 Kč.
Vstup do prostoru sprch je možný pouze v lázeňském oděvu a obuvi, která je čistá. Posouzení vhodného oděvu a obuvi je
v kompetenci pracovníka plaveckého stadionu.
Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu osprchovat bez plavek a důkladně umýt mýdlem. Před odchodem do
šaten je žádoucí provést osušení v sušárně, aby nedocházelo k zanášení vody do šaten.
Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují na mokré dlažbě (včetně schodišť), je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí
nebezpečí uklouznutí a případného pádu.
Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je
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oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý
návštěvník uposlechnout příkazu plavčíka. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
Koupání neplavce v hloubce bazénu od 1,40 m je možné pouze za použití nadlehčovacích pomůcek a za doprovodu odpovědné
osoby, která za neplavce přejímá odpovědnost.
Skákání do bazénu je povoleno pouze se svolením a za přítomnosti službu konajícího plavčíka.
Organizované skupiny budou vpuštěny do prostoru šaten pouze za přítomnosti odpovědné osoby. Tato osoba přebírá
odpovědnost za bezpečnost a dodržování Lázeňského řádu této skupiny.
V případě poškození či znečištění bazénového vybavení návštěvníkem, je tento návštěvník povinen způsobenou škodu uhradit
dle určení provozovatele.
Pro poskytování první pomoci je třeba zavolat službu konajícího plavčíka, který v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc.
Návštěvníci trpící epilepsií či jinými zdravotními potížemi nahlásí toto při příchodu na bazén službu konajícímu plavčíkovi.
Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nepřebírá správa
Plaveckého stadionu odpovědnost.
Článek IV.
V Plaveckém stadionu je zakázáno
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Zdržovat se v prostorách Plaveckého stadionu bez platné vstupenky.
Vcházet do prostor šaten, sprch a bazénů v jiném než čistém lázeňském oděvu a obuvi.
Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí a nesamostatných osob v doprovodu
odpovědné osoby.
Vstupovat do prostor označených zákazem vstupu.
Chovat se hlučně a svým chováním omezovat, či ohrožovat ostatní návštěvníky.
Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení Plaveckého stadionu.
Používat potápěčskou výstroj v jiném než vyhrazeném prostoru.
Skákat do bazénů bez svolení a nepřítomnosti službu konajícího plavčíka.
Běhání v prostorech Plaveckého stadionu.
Vstupovat do bazénů bez předchozího umytí ve sprchách.
Jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory Plaveckého stadionu.
Koupání dětí v bazénech bez plavek nebo koupacích plen.
Přinášet jakékoli skleněné a ostré předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.
Holit se a používat vlastní elektrické spotřebiče.
Vodit do prostor Plaveckého areálu zvířata.
Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
Svévolně přemisťovat a manipulovat se zařízením Plaveckého stadionu.
Kouřit v celé budově Plaveckého stadionu.
Konzumovat jídlo mimo vyhrazené prostory.
Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle, koloběžky apod.
Jízdní kola stavět před budovu mimo vyhrazený prostor.
Znečišťovat a poškozovat prostor před i v budově plaveckého stadionu.
Vyžadovat od pracovníků Plaveckého stadionu služby, které jsou v rozporu s Lázeňským řádem nebo jejich pracovní náplní.
Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Plaveckého stadionu.
Všeobecná ustanovení

Rozvrh provozní doby pro veřejnost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních letácích u vchodu, popřípadě na internetové
adrese http://www.ms-pisek.cz/. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení Plaveckého stadionu tak, aby nedošlo k poškození
majetku, což je trestné a bude postupováno podle příslušných předpisů o ochraně majetku. Tento Lázeňský řád je závazný pro všechny
návštěvníky i zaměstnance Plaveckého stadionu a nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení. Za dodržování Lázeňského řádu dětmi ručí jejich
odpovědná osoba. Nedílnou součástí Provozního řádu jsou cedule a nápisy s pokyny pro návštěvníky.
Dodržování povinnosti důkladně se umýt před vstupem do bazénu mýdlem a bez plavek, včetně používání čistého lázeňského oděvu a obuvi,
je základním předpokladem k tomu, aby návštěvníci plavali v čisté a zdravotně nezávadné
vodě!
Provozní doba pro veřejnost:
Důležitá telefonní čísla:
•
Záchranná služba 155
•
Policie
158
•
Hasiči
150
•
Městská policie 156
•
IZS
112

Po 14:00 – 21:00
Út 7:00 – 18:30
St 7:00 – 21:00
Čt 7:00 – 21:00
Pá 7:00 – 21:00
So 14:00 – 20:00
Ne 13:00 – 19:00
Změna provozovatelem vyhrazena
https://www.ms-pisek.cz/plavecka-zarizeni

V Písku dne 26.1.2015
….......................................................
schvaluje
Josef Hrádek v.r.
jednatel společnosti Městské služby Písek s.r.o.
IČO:
26016541
DIČ: CZ26016541
Reg.: OR kraj. soudu Č. B. C/9188

