LÁZEŇSKÝ ŘÁD KOUPALIŠTĚ U VÁCLAVA
Provozovna: Plovárna u Václava Písek, Zátavské nábřeží 22, 397 01 Písek
Provozovatel: Městské služby Písek s. r. o., Pražská 372, 397 01 Písek
K zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky koupaliště u Václava v majetku Města
Písek s.r.o. a ve správě Městských služeb Písek se vydává tento lázeňský řád:

Vstup do prostoru koupaliště
1. Koupaliště je otevřeno zpravidla od 15.května do 15.září.
Provozní doba Po – Ne, 9:30 – 19:30 hod. (změna provozovatelem vyhrazena https://www.mspisek.cz/plavecka-zarizeni).
2. Vstup na koupaliště je dovolen pouze na platnou vstupenku (denní nebo předplatní), kterou
vydává pokladna koupaliště.
3. Vstup do areálu koupaliště mimo provozní hodiny je zakázán.
4. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí hodinu před jeho uzavřením. Denní
vstupenka platí pouze v den jejího vydání a v době provozu. Předplatní vstupenka platí pro období
provozu dané pro stávající rok. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
5. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje
ustanovením tohoto lázeňského řádu a je povinen řídit se pokyny odpovědných pracovníků
koupaliště (vedoucímu provozu, plavčíků, pokladních, strojníků aj.).
6. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
7. Při plném obsazení koupaliště může správce uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se
koupaliště uvolní.
Vyloučení z návštěvy koupaliště
1. Do prostoru koupaliště mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí
ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby např. postižené horečkou, kašlem, zánětem očních
spojivek, osoby s nakažlivými nebo kožními chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob aj.
2. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit
pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými
zásadami.
4. Z koupaliště bude vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí
ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů pracovníků plovárny. V krajním případě mohou
odpovědní pracovníci požádat o zakročení příslušníky policie.

Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Skříňky a kabinky pro převlékání a ukládání šatstva se přidělují na vstupenky. Svlékat, nebo
oblékat se je dovoleno pouze v příslušných kabinkách, nebo ve společných převlékárnách. Šatstvo je
možno odkládat jen v místnostech k tomu určených (kabinka, skříňka, šatna).
2. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky apod.) ukládají návštěvníci v pokladně koupaliště, jinak
správa koupaliště neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá
nálezce plavčíkovi, popř. v pokladně koupaliště.
3. Návštěvník musí mít při koupání a pohybu po prostoru vhodný lázeňský oděv a svým chováním
nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. Posouzení vhodného oděvu je v kompetenci
pracovníka plaveckého stadionu.
4. Prostor, který je pod dozorem plavčíka je na řece Otavě vyznačen pomocí bojí. Tento prostor je
určen výhradně pro plavce. Hloubka v tomto prostoru je až 2,5 m a mění se v závislosti na změně
výšky vodní hladiny řeky.
5. Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, mohou se koupat jen v prostorách
vyhrazených pro neplavce. Službu konající plavčík je oprávněn takové návštěvníky vykazovat do
prostoru pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jejich rozhodnutí uposlechnout.
6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení koupaliště.
7. Návštěvníci, zejména osoby starší, nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu
pohybovat opatrně na hladkých mokrých podlahách a na nerovném terénu vyvarovat se tak
uklouznutí, popř. i úrazu. Správce koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které
si návštěvníci způsobí sami vlastní neopatrností, nebo nedodržováním tohoto řádu.
8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli
ihned uzavřít ventily sprchy. Jsou povinni hradit škody, nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobené
na zařízení koupaliště a na majetku ostatních návštěvníků.
9. Skákat do vody je možno jen se svolením dozírajícího plavčíka. Herní prvky, skluzavku a kluzné
plochy používají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost
i o bezpečnost ostatních koupajících.
10. Návštěvníci musí dodržovat ustanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti a používat jeho
zařízení mimo tuto dobu není dovoleno, a to ani v případě, že se v prostorách provádí udržovací
práce.
Na koupališti je zakázáno
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid
ostatních návštěvníků.
2. Volat o pomoc bez vážné příčiny.
3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vody mimo místa k tomu
vyhrazená.
4. Pohybovat se mimo vyhrazené prostory koupaliště, plavat za výstražné boje.
5. Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, nedopalků cigaret, odpadků,
čištěním, nebo praním prádla apod.

6. Kouřit a používat otevřený oheň v šatnách a kabinkách, vcházet do oddělení, nebo míst určených
pro osoby druhého pohlaví, v prostorách koupaliště volně odkládat skleněné, nebo jiné předměty,
ohrožující bezpečnost návštěvníků.
7. Vylepovat kabinky, opatřovat je vlastním nábytkem, záclonami apod., zdržovat se v nich mimo
provozní dobu.
8. Používat v kabinkách tepelné spotřebiče (plynové ohřívače aj.)
8. Brát na koupaliště psy, nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.), používat vařičů.
9. Hrát kopanou, házenou, volejbal mimo místa k tomu vyhrazená.
10. Neoprávněně používat záchranných loděk, záchranných zařízení a předmětů první pomoci, lodí
z půjčovny.
Závěrečná ustanovení
1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je určena místnost první pomoci.
2. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
3. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
4. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení
tohoto návštěvního řádu.
5. Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz koupaliště z důvodu
nepřízně počasí.
6. Provozovatel má právo za účelem provedení mimořádných sanitárních prací uzavřít koupaliště na
dobu nezbytně nutnou.
7. Provozovatel má právo podle vzniklé situace tento návštěvní řád doplnit nebo upřesnit.
8. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky koupaliště.
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V Písku dne 15.5. 2017
….......................................................
schvaluje
Josef Hrádek v.r.
jednatel společnosti Městské služby Písek s.r.o.

