Povinnosti návštěvníka přírodního koupaliště
Vstup do areálu koupaliště
Vstup do areálu přírodního koupaliště je možný pouze s platnou vstupenkou, popř. permanentkou,
zakoupenou v pokladně přírodního koupaliště. Všichni návštěvníci jsou povinni prokázat se na požádání
správci platnou vstupenkou. Kdo nebude schopen platnou vstupenku předložit, uhradí smluvní pokutu ve
výši 100,- Kč. Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně přírodního koupaliště.
Vyloučení z areálu přírodního koupaliště
Do areálu přírodního koupaliště je zakázán vstup osobám nemocným horečkou, zánětem očních spojivek,
nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám
nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti,
v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám
zahmyzeným, opilým a pod vlivem omamných látek.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce
nedodrží ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li
návštěvník v takovém případě areál dobrovolně, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř.
požádat o součinnost Policii ČR.
Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením přírodního koupaliště a uhradit případné škody
nebo ztráty na zařízení vzniklé jejich zaviněním.
Každý návštěvník přírodního koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí
porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení přírodního koupaliště.
Návštěvníci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících.
Vypůjčené sportovní náčiní a pomůcky jsou návštěvníci povinni vrátit do konce provozní doby.
V areálu přírodního koupaliště je zakázáno:
- pohybovat se po areálu bez platné vstupenky
- pohybovat se v prostoru čistících lagun a v místech osázených rostlinami,
- chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid,
- volat o pomoc bez vážné příčiny,
- neoprávněně používat záchranná zařízení a předměty první pomoci,
- vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby,
- znečišťovat vodu v prostoru pro koupání i ostatní prostory (a to např. pliváním, odhazováním odpadků,
používáním mýdla mimo prostory k tomu určené a jinými způsoby),
- koupat batolata bez koupacích plenkových kalhotek,
- kouřit mimo vyhrazené prostory,
- vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví,
- volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků,
- brát do areálu psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat
vařiče a otevřený oheň,
- hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj., tvrdý míč lze použít pouze na hřišti pro beachvolejbal,
- pohybovat se po areálu na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod. (kola lze umístit do stojanů
umístěných před areálem).

