NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Kurzu plavání dětí s rodiči
Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné plně respektovat a dodržovat zásady
a pravidla uvedené v tomto návštěvním řádu a v návštěvním řádu krytého plaveckého bazénu.
1. vstup do KPB
•

Vstup do šaten bude umožněn 15 min. před zahájením lekce.

•

Lekce plavání se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené na základě podepsané
a vyplněné přihlášky.

•

Lekce se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Osoby nemocné, trpící přenosnými
chorobami, zanedbané zevnějšku a osoby po požití alkoholu a jiné návykové látky nemají
povolený vstup na lekci.

•

Pokud by osoby vstupující do prostoru bazénu vykazovaly známky onemocnění,
je instruktor oprávněn zrušit lekci dítěti a bez náhrady ho vykázat.

2. vstup do šaten
•

Osobní věci, obuv odložte do uzamykatelných skříněk (fungují na principu vhozené 10 Kč
mince, která při odemčení skříňky vypadne).

•

Ve vlastním zájmu si svoje věci řádně zamykejte do skříněk, za odložené věci neručíme!

•

Nenoste na bazén cenné věci ani větší obnos peněz.

•

S sebou na bazén: plavky, ručník, mýdlo, protiskluzovou obuv, plavenku.

3. vstup do bazénu
•

Po osprchování a řádném umytí mýdlem vstoupí účastníci kurzu na bazén do prostoru
plavecké učebny v plavkách (platí i pro případnou účast druhého rodiče, který není přímo
ve vodě s dítětem).

•

Na určeném místě vyčkají na příchod instruktora/ky plavání a po prezentaci, při které
předloží plavenku, bude zahájena lekce plavání.

•

Vstup do plaveckého bazénu, dětského bazénu, tobogánu, dojezdového bazénu, vířivky,
páry je před zahájením lekce ZAKÁZÁN.

•

Během kurzu plave s dítětem pouze jeden rodič.

•

Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny instruktora/ky plavání.

4. obecné zásady
•

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, provozovatel nezodpovídá za chování dětí ani rodičů.

•

Snažte se zamezit běhání dítěte po bazénu a naučte jej se bezpečně pohybovat v prostorách
krytého plaveckého bazénu (dále jen KPB).

•

Konzumace jídla je zakázáno, pití pro děti je povoleno přinést pouze v plastové lahvi.

•

Delší vlasy nutné stahovat do gumiček.

•

Není doporučeno, z důvodu bezpečnosti, dětem dávat řetízky na krk, delší náušnice, atd.

•

Vstup se žvýkačkou je zakázán.

•

Dodržujte návštěvní řád Krytého plaveckého bazénu.

Znění návštěvního řádu bylo schváleno vedoucí úseku Rekreační služby městské společnosti TEPVOS.
Návštěvní řád je platný od 10. 9. 2015

