NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
HORNÍ POLICE
Areál koupaliště je otevřen od 10:00 hodin a uzavřen v 18:00 hodin.
Restaurace na koupališti je otevřena v červnu, v září od 15:00 do 22:00 hodin,
v červenci, srpnu od 11:00 do 22:00 hodin.
Každý návštěvník areálu je povinen udržovat pořádek a základní principy
hygieny, chovat se tak, aby neobtěžoval ostatní návštěvníky.
Vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje
návštěvnímu a provoznímu řádu a pokynů odpovědných pracovníků koupaliště.
Provozovatel neručí za ztrátu peněz a jiných cenností.
Platí zákaz vstupu veškerých zvířat do areálu a jejich koupání v koupališti pod
pokutou OÚ 200,- Kč. Zákaz neplatí na prostory restaurace. Vstup psů do
prostoru restaurace je povolen pouze na vodítku.
V celém areálu koupaliště je přísný zákaz užívání omamných a jiných, zdraví
škodlivých látek. Dále je v areálu zakázáno parkování.
Koupání a pohyb v areálu koupaliště je na vlastní nebezpečí, pouze v plavkách.
Za děti užívající bazén a dětské hřiště zodpovídají rodiče. Neplavci jsou v zájmu
vlastní bezpečnosti povinni užívat pouze jim vyhrazený prostor bazénu
s nápisem ,,Neplavci“. Do plochy pro neplavce jsou návštěvníci povinni
používat obuv do vody.
Skoky do bazénu jsou povoleny pouze ze skákacího prkna, a to na vlastní
nebezpečí.
Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy, poranění a jiné škody, které si
návštěvník způsobí vlastní neopatrností či nedodržením návštěvního nebo
provozního řádu.
Do prostoru koupaliště je zakázáno vynášet sklo z restaurace. Dále ohrožovat
osobní bezpečnost či bezpečnost druhých, či hlukem rušit klid ostatních.
Znečišťovat vodu v bazénu (praní prádla, čištění zubů apod.).

Je nutné dbát pokynů provozovatele areálu, vedoucího restaurace, případně jimi
pověřené osoby.
Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo
přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka, opije se nebo se chová jiným
nepřístojným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvník areál
koupaliště na vyzvání, je pracovník koupaliště povinen rušitele vyvést,
popřípadě požádat o pomoc Policii."
Pokud návštěvník areálu použije hygienické zařízení, je povinen udržovat
pořádek, čistotu a nezcizovat vybavení a zařízení.
Případné připomínky a náměty sdělte provozovateli areálu, zapište do knihy,
která je u vedoucího restaurace.
Vstup do areálu koupaliště za účelem volného času a rekreace je zpoplatněn (dle
ceníku). Návštěvník je povinen nosit na ruce vydaný identifikační pásek po
celou dobu návštěvy areálu.
Vstupné se nevybírá za účelem návštěvy restaurace a dětského hřiště.

V Horní Polici 22.06.2017

