
NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD 
KRYTÉHO  BAZÉNU

sportovní areál TJ TESLA BRNO z.s., Halasovo nám. 826/7,  638 00 Brno - Lesná

Návštěvní řád krytého bazénu určuje podmínky bezpečného a hygienicky
nezávadného  provozu  v souladu  se  zákonem  ČR  151/2011  Sb.  o  ochraně
veřejného zdraví  a vyhláškou MZ ČR č.  97/2014 Sb.  o stanovení  hygienických
požadavků na koupaliště atd., který musí být všemi účastníky v   době provozu
bezpodmínečně dodržován.  Vstupem do prostorů bazénu,  je  každý návštěvník
povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a pokynů zaměstnanců,
kteří zabezpečují provozování tohoto zařízení.

Článek I.  -  VSTUP DO PROSTORU BAZÉNU SPORTOVNÍHO AREÁLU

1. Denní  rozvrh  provozu  bazénu   je  zveřejněn  na  vstupních  dveřích  do  sportovního  areálu
a u šatnářky.

2. Vstup do šaten a  prostorů bazénu je dovolen pouze na platnou vstupenku, permanentku, nebo
legitimaci.  Prodej vstupenek do bazénu probíhá u šaten bazénu a v pracovní dny pondělí až
pátek začíná nejdříve 10 minut před otvírací dobou bazénu. V sobotu a neděli začíná prodej
vstupenek v době shodné s otvírací dobou bazénu. Ukončení prodeje vstupenek je 1 hodinu
před  uzavírací  dobu  bazénu.  Předplatné  vstupenky  a  legitimace  vyřizuje  provozní  úsek
sportovního areálu. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku u šaten bazénu. Za ztracené
nebo  nepoužité  vstupenky  a  legitimace  se  náhrada  neposkytuje.  Taktéž  se  neprodlužuje
platnost permanentek a za nevyužité vstupy se vstupné nevrací !

3. Dětem mladším 15 roků je vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Při
hromadných  akcích  v bazénu,  tréninku,  závodech,  školní  výuky  a  jiných  sportovních
tělovýchovných  aktivitách  není  vstup  z bezpečnostních  důvodů  povolen,  bez  dozoru
oprávněných osob ( trenér, učitel, vedoucí ).

4. Paní  šatnářka  má povinnost  odmítnout  vydání  vstupenek při  naplnění  kapacity  zařízení,  tj.
maximálně 10 lidí na jednu dráhu, nebo osobám kterým podle návštěvního řádu není povolen
přístup.

Článek II.  -  VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNU SPORTOVNÍHO AREÁLU 

1. Do prostoru bazénu sportovního areálu nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které
jsou postiženy  jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří
jsou napadeni infekčním  příznakovým i bezpříznakovým onemocněním. Rovněž osoby které
jsou v tzv.karanténě, jež by mohli během inkubační doby šířit infekční onemocnění.

2. Vstup do bazénu může být odepřen také osobám u kterých je patrno, že by svojí návštěvou
narušili  pořádek,  bezpečnost  a  čistotu  areálu  a  je-li  jejich  chování  v rozporu  s mravními  a
společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem.
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3. Z  prostoru  Sportovního  areálu  může  být  vykázán  bez  nároku  na  vrácení  vstupného  i  ten
návštěvník,  který  i  přes  napomenutí  přestoupí  ustanovení  tohoto  návštěvního  řádu,  nebo
neuposlechne  pokynů  odpovědných  pracovníků  areálu.  V krajním  případě,  podle  povahy
přestupku, může správa areálu požádat o zákrok policie ČR, nebo městské policie.

Článek III.   -    PROVOZNÍ a HYGIENICKÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY BAZÉNU

1. Každý  návštěvník  bazénu  sportovního  areálu  je  povinen  bezpodmínečně  dbát  pokynů
zaměstnanců,  kteří  jsou  odpovědni  za  vytvoření  bezpečného  a  hygienicky  nezávadného
prostředí.  Návštěvník se smí pohybovat  v prostorách bazénu po dobu vyznačené na platné
vstupence nebo legitimaci. 

2. Doba pobytu na hodinové vstupné začíná zakoupením vstupenky a končí odevzdáním zámku.
Návštěvník opouští bazén 5 minut před uplynutím hodinového vstupného, následně provede
osprchování, důkladné vyždímání plavek ve sprchovém prostoru. Pro povrchní osušení může
použít sušárny. Před vstupem do šaten je návštěvník částečně osušen, není dovoleno vcházet
do šaten mokrý a tím bylo sníženo riziko uklouznutí a případného úrazu.

3. K době  hodinového  vstupného  do  bazénu  se  přičítá  15  minut  pro  vysprchování,  důkladné
vyždímání plavek, použití wc, osušení v sušárně a převlečení.

4. Překročí-li návštěvník tuto dobu je povinen uhradit vstupné ve výši 1 hodiny /popř. i více hodin/.
Do vyhrazených hodin smluvních organizací a oddílů TJ TESLA BRNO z.s. je vstup povolen na
základě  platných legitimací a to nejdříve 10 minut před pronajatou  hodinou a odchod z šaten
nejpozději 15 minut po pronajaté hodině. Bez legitimace je vstup do šaten zakázán.

5. Patnáct minut před ukončením provozní doby bazénu jsou návštěvníci povinni opustit bazén,
aby se mohli do uzavření šaten osprchovat, osušit a obléci. Při setrvání v šatnách po skončení
provozní doby bazénu je neukázněný návštěvník povinen zaplatit další hodinové   vstupné. 

6. Návštěvníci  jsou povinni používat skříňky v šatně, kde se převléknou a které jsou označeny
stejným číslem jako na zapůjčeném zámku. ( Záloha na zámek je 100 Kč ).  Při odchodu musí
návštěvník zapůjčený zámek vrátit.  Při  ztrátě nebo poškození  zámku je návštěvník povinen
tento zámek uhradit v plné výši. Správa sportovního areálu neručí za vzniklou ztrátu osobám,
které  si  odložily  svoje  oděvy do jiných prostor  než je  určeno,  nebo neuzamčením skříněk.
Nalezené věci a cenné předměty odevzdá návštěvník  na provozní oddělení nebo u šatnářek
bazénu.

7. Při zakoupení vstupenky je uživatel povinen větší částky peněz, doklady nebo cenné předměty
uložit  po  dobu  návštěvy  bazénu  do  osobního  trezoru  na  provozním  oddělení,  nebo  na
sekretariátě areálu. Pokud tak neučiní a tyto předměty mu budou zcizeny ze skříňky v šatně,
nemá nárok na jejich náhradu a nevztahuje se na ně ani pojištění proti krádeži. 

8. Před vstupem do šaten si uživatel ve vyhrazeném prostoru vyzuje obuv a vstoupí k  šatnovým
skříňkám.  Vstupovat  do  šaten,  do  bazénu  a  do  prostoru  bazénu  ve  venkovní  obuvi  není
dovoleno.

9. V šatně uloží oděv a obuv do označené skříňky, provede její uzamčení a osobně zkontroluje
funkci zámku a správnost čísla zámku a skříňky.

10. Návštěvníci  bazénu  používají  výhradně  svoje  plavky,  (ne  trenky,  slipy,  bermudy,  apod.-viz.
příloha), které si oblékají po důkladném omytí pod sprchami před vstupem do bazénu. Taktéž je
nutné  před  mytím  a  vstupem  do  bazénu  použít  z hygienických  důvodů  WC,  aby  nedošlo
k vymočení do bazénu. Návštěvník je povinen využívat toaletní zařízení úsporně a bezpečně.

11. Po osprchování vstoupí do prostoru bazénu, kde po dobu své činnosti respektuje bezpečnostní
pokyny provozu bazénu a plavčíka.

12. Bazén je určen  pro plavce všech věkových kategorií,  hloubky vody v bazénu jsou zřetelně
označeny. Neplavci a rovněž osoby, které nezvládají dokonale plavání, smí použít bazén jen za
přímé účasti plavce, cvičitele atd. Výuku plavání všech věkových kategorií  zajišťuje odborný
dozor  (pedagog,  trenér)  v pronajatých,  dislokovaných  drahách.  V drahách  vymezených  pro
plavání veřejnosti vč. kondiční dráhy, není skupinová ani individuální výuka plavání  povolena.
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13. Pro  poskytování  první  pomoci  při  úrazech,  poranění  a  nevolnosti,  je  třeba  ihned  přivolat
plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena červeným křížem. První pomoc se poskytuje
zdarma. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nedodržením
tohoto řádu, nebo nerespektováním pokynů pracovníků odpovědných za provoz areálu nenese
správa sportovního areálu odpovědnost.

14. Rozsah provozních hodin bazénu sportovního areálu je dislokován manažerem/kou TJ TESLA
BRNO z.s. a není dovoleno jakýmkoliv způsobem dislokaci bez jeho/jejího souhlasu měnit, nebo
narušovat. Za rozmístění a dodržování počtu drah vymezených pro plavání veřejnosti,  nebo
pronajatých drah zodpovídá plavčík, jakožto má právo vyznačit dráhu/y pro kondiční plavání
veřejnosti dle obsazenosti bazénu.

15. Vstup z bazénu do jiných prostorů sportovního areálu v koupacím oděvu je zakázán. 

Článek IV.  -  V BAZÉNU SPORTOVNÍHO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

1. Zdržovat  se v prostorách sportovního areálu bez platné vstupenky nebo legitimace. Vcházet do
prostoru šaten, sprch a bazénu, v obuvi. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby
jiného  pohlaví,  do  prostorů  neurčených  pro  veřejnost  a  všude  tam,  kde  je  označen  zákaz
vstupu.

2. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, používat radiopřijímače, magnetofony. 
3. Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat bez vědomí zaměstnanců záchranných kruhů a

vybavení místnosti plavčíkárny první pomoci. 
4. V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat soukromě potápěčskou výstroj, míče a

různé volně plovoucí předměty. Skákat do bazénu z obou podélných stran a startovacích bloků.
5. Plivat do vody a na podlahu, vyplachovat si  ústa a nos ve vodě, čistit  nebo prát prádlo ve

sprchách, odhazovat  odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat  prostory areálu. Používat
v bazénu šampóny a jinou kosmetiku, dělat si  ve sprchách pedikúru, stříhat nehty, používat
skleněné  nádobky  k jakémukoliv  upotřebení.  Odhazovat  jehly  a  jiné  ostré  předměty,  které
mohou způsobit zranění.Používat v bazénu, ve sprchách jakékoliv osobní elektrické spotřebiče.

6. Vodit s sebou psy nebo jiná zvířata. Přinášet jakékoliv hořlaviny, které mohou způsobit požár,
nebo ohrozit zdraví jiných osob.

7. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, manipulovat
s rozvody vody , páry , elektrického zařízení a ostatním zařízením.

8. Kouřit. Konzumovat jídlo. Nosit na sobě různé ostré předměty ohrožující bezpečnost vlastní i
jiných návštěvníků.

9. Vyžadovat od pracovníků Sportovního areálu služby, odporující návštěvnímu řádu bazénu.
10. Neuposlechnout zákazu a pokynů zaměstnanců Sportovního areálu. Následkem je napomenutí,

nebo u zvláště závažných případů vykázání z bazénu sportovního areálu bez nároku na vrácení
vstupného.

Článek V.   -   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení  Sportovního areálu, aby nedocházelo k jeho
poškozování.

2. Stížnosti  a přání týkající  se zaměstnanců,  provozu nebo stavu zařízení,  mohou návštěvníci
napsat do Knihy přání a stížností, která je uložena na provozním úseku.

3. Tento  návštěvní  řád  krytého  bazénu  je  závazný  pro  všechny  návštěvníky  a  zaměstnance
sportovního areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Ustanovení  tohoto  řádu  sleduje  dodržování  pořádku  a  vytvoření  společenského  prostředí,
sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.

     

      V Brně dne :  22. 6. 2017                Petr Kovařík
ředitel TJ TESLA  BRNO z.s.
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