Plavecký areál Zábřeh

Návštěvní řád – SAUNA
Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti
návštěvníků prostor Sauny a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup
Používání prostor Sauny je dovoleno pouze v provozní době.
Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního
řádu a dbát pokynů zaměstnanců Plaveckého areálu Zábřeh.
Prodej vstupenek začíná otevřením recepce a končí 1 hodinu před uzavřením provozu.
Zakoupením vstupenky stvrzují návštěvníci seznámení s Návštěvním řádem.
Saunování dětí se povoluje jedině za dozoru dospělé osoby.

Zákaz vstupu do sauny
Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi,
parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům, trpícím akutním
onemocněním (kašel, rýma, průjem…).
Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům
domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
Osoby se srdečními, oběhovými nebo jinými vážnějšími zdravotními potížemi nebo rizikově
těhotné ženy, by se měly o možnosti využívání Sauny poradit s lékařem.
Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.
Zvířatům.

Práva a povinnosti návštěvníků
Klíče od šatní skříňky návštěvník obdrží po zaplacení vstupného v recepci. Po ukončení návštěvy
bazénu vrátí klíče od skříňky opět v recepci. Klenoty, peníze a jiné cennosti si může uložit do
trezoru v recepci. Za vnesené věci uložené mimo určená místa provozovatel neodpovídá.
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení
prostor a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatní.
Svlékat se a oblékat je povoleno výhradně v šatnách. Oblečení, obuv a ostatní věci je návštěvník
povinen odložit v šatní skříňce, kterou je povinen uzamknout.
Odložit veškeré ostré předměty (hodinky, řetízky, prsteny apod.).
Před vstupem do potírny je každý návštěvník povinen umýt se mýdlem a řádně osprchovat bez
plavek.
Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou nebo gumičkou.
Návštěvník sauny je v průběhu saunování nahý, používá k podložení těla v potírně čistý ručník,
vlastní nebo zapůjčený na recepci.
Do všech prostorů a zařízení vstupujte opatrně, využívejte schůdků, zábradlí, držáků, apod.
Ve všech prostorách se návštěvník pohybuje bos nebo v ochranné obuvi, kterou odkládá při
vstupu do jednotlivých zařízení (potírna, ochlazovací bazén, atd.).
Před vstupem do ochlazovacího bazénku se osprchovat.

Plavecký areál Zábřeh
Ve všech prostorách je zakázáno používat elektrické spotřebiče, včetně bateriových, mimo
prostory k tomu určené.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení Sauny.
Po ukončení návštěvy odevzdat klíče, čipy, karty, prostěradla, ručníky, osušky apod.
Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků a jiných cenných předmětů neuložených
v trezoru na recepci. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat na
recepci, následně bude proveden zápis do knihy nálezů.
Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na
zařízení, tak na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců, mohou návštěvníci uplatnit přímo u
provozovatele v knize přání a stížností uložené na recepci.

Zakázané činnosti
Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
Rušit klid ostatních návštěvníků hlučným a jinak nevhodným chováním.
Volat o pomoc bez příčiny.
Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
Kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky.
Konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
Vstupovat do prostoru Sauny se žvýkačkou.
Vnášet skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
Používat před vstupem do objektu jakékoliv krémy (včetně samoopalovacích) nebo masti.
Manipulovat s rozvodem tepla, vzduchotechnikou, el. vedením a ostatním zařízením.

Vyloučení z návštěvy
Z prostor Plaveckého areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů
odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li
návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení
člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

Úhrada případných škod a sankcí
V případě, že nedodržováním tohoto Návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda,
případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a
sankci uhradit v plné výši.

V Zábřehu, dne 5.12.2011
Ing. Milan Štencl
Vedoucí provozu

