
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PL. STADIONU
Tento návštěvní řád má sloužit k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků plaveckého stadionu, proto se každý návštěvník po 

zakoupení vstupenky musí dobrovolně podřídit jeho ustanovením !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. VSTUP DO AREÁLU PL. STADIONU
a) doba provozu pl. stadionu je vyznačena u vchodu.
b) vstup na pl. stadion je povolen pouze na platnou vstupenku (permanentku).
c) prodej vstupenek počíná otevřením pl. stadionu (začátkem provozu pro veřejnost) a končí hodinu před 

uzavřením (koncem provozu pro veřejnost).
d) za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje.
e) pokladna má právo odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity nebo osobám, kterým podle 

návštěvního řádu není povolen přístup (na plavecký stadion nemají přístup děti do 6 let bez doprovodu 
rodičů nebo osob starších 18 let). Správa pl. stadionu může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy a 
sportovní organizace. V těchto hodinách není příslušné oddělení přístupné veřejnosti.

2. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY
a) do areálu pl. stadionu nemají přístup osoby postižené horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo 

infekčními chorobami budící odpor (vyrážky, hnisavé choroby apod.); bacilonosiči, osoby zahmyzené, opilé, 
osoby z rodin, jejichž člen je postižen nakažlivou chorobou a není od rodiny izolován; dále zejména osoby 
nečisté a v nečistém oděvu, neboť pl. stadion je zařízení společenské, sloužící k oddechu a rekreaci.

b) osoby, jejichž návštěva by mohla narušit bezpečnost, pořádek, čistotu pl. stadionu, mravní a společenské 
zásady.

c) z pl. stadionu může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení návštěvního 
řádu, provozního řádu tobogánu nebo neuposlechne pokynů zodpovědných zaměstnanců pl. stadionu. 
V takovém případě bude vykázán bez nároku na vrácení vstupného. Podle povahy přestupků může být 
takový návštěvník oznámen orgánům Policie ČR nebo Městské policie.

3. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
a) veškeré úkony v areálu pl. stadionu (přidělení kabin atd.) se dělí podle pořadí příchodu návštěvníků a druhu 

odevzdaných lázeňských vstupenek.
b) návštěvník se smí pohybovat jen v prostoru vyznačeném na platné vstupence.
c) doba použití zařízení pl. stadionu je vyvěšena u pokladny a je stanovena podle druhu úkonů v ceníku. Při 

překročení doby stanovené pro druh úkonu (doba návštěvy) je návštěvník povinen si zakoupit novou 
vstupenku.

d) současné používání kabin nebo jiného zařízení osobami různého pohlaví je zakázáno. Vyjímku osobám 
starým, nesamostatným, tělesně postiženým, může povolit správa pl. stadionu.

e) svlékat se a odkládat šatstvo a oblékat se je dovoleno jen na místech k tomu určených (šatny, kabiny).
f) cenné věci se ve vlastním zájmu ukládají do trezorků na stěně u vstupu do šaten (naproti pultu šatnářky), 

v pokladně nebo u šatnářky, jinak za ztrátu správa pl. stadionu nezodpovídá.
g) vstup do oddělení a kabin určených jinému pohlaví je přísně zakázán. V případě nutnosti mohou do těchto 

oddělení vstoupit pouze oprávnění zaměstnanci pl. stadionu.
h) před použitím bazénu je návštěvník z hygienických důvodů povinen použít WC a sprch, řádně se umýt 

mýdlem (bez plavek) a osprchovat. Kontrolu provádí dle potřeby plavčík a šatnářka.
i) návštěvníci bazénu jsou povinni mít slušné a čisté plavky klasického nebo nohavičkového střihu  (nohavice 

nesmí být pod kolena, plavky typu šortky /tzv. plážové/ nesmí mít kapsy-platí pro krytý bazén).
j) jedná se o tzv. mokrou zónu areálu, kde se návštěvníci v prostorách lázní musí pohybovat opatrně, dbát 

bezpečnosti vlastní i ostatních návštěvníků.
k) v případě jakéhokoliv poškození zdraví návštěvníka, je jeho povinností, okamžitě a neprodleně oznámit 

přítomnému službu konajícímu zaměstnanci pl. stadionu (nejlépe plavčíkovi) tuto událost
l) do plaveckého bazénu (25m) mohou děti od 3 let (v doprovodu rodiče), děti ve věku 1 až 3 let mohou do 

bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

4. V AREÁLU PL. STADIONU JE ZAKÁZÁNO
a) vstupovat do oddělení určených druhému pohlaví, otevírat kabiny a skříňky již obsazené, přemísťovat 

nábytek, lehátka a manipulovat s rozvody vody, páry, topení a elektřiny.
b) vstupovat do prostorů, pro které neplatí zakoupená vstupenka, zejména potom do technologické a správní 

části pl stadionu.
c) nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost, pořádek a zásady mravnosti. Je zakázáno hlukem rušit 

ostatní návštěvníky.
d) vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénu – hrozí nebezpečí 

uklouznutí a úrazu. Závodně plavat v bazénu mimo vyhrazené prostory a hodiny nebo bez předcházejícího 
ujednání. Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat rozhlasové zařízení.

e) znečišťovat vodu a ostatní prostory např. pliváním, odhazováním odpadků, čištěním nebo praním prádla 
močením.

f) užívání krémů, mastí, vyplachování úst apod.
g) brát s sebou špendlíky, jehly, žiletky, skleněné věci a jakékoliv věci ohrožující bezpečnost koupajících.
h) pojídat pokrmy a pít lihové nápoje v prostorách bazénu.
i) soukromě fotografovat v lázeňských prostorách, holit se a používat el. přístroje.
j) návštěvníkům v koupacím oděvu pohybovat se mimo prostor šaten, bazénu.
k) vyžadovat od zaměstnanců služby a úkony, které odporují návštěvnímu řádu.
l) máchání a ždímání koupacího oděvu v bazénu a prostorách šaten.
m) používání potápěčských brýlí a ploutví.
n) veřejnosti není povoleno skákat do bazénu (pokud plavčík nevyhradil prostor pro skákání a toto nepovolil).
o) každý návštěvník je povinen šetřit zařízení pl. stadionu, vodu a el. energii. Za poškození zařízení pl. stadionu 

nebo prádla, případně znečišťování prostorů je návštěvník povinen zaplatit přiměřenou úhradu, kterou 
stanoví správa pl. stadionu. V případě svévolného poškozování a ničení bude vandalský návštěvník oznámen 
Policii a ponese plné následky.

p) na zapůjčení klíče ke kabinám se vybírá záloha. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčené klíče vrátit.
r) zaměstnanci pl. stadionu, jsou odlišeni oděvem nebo visačkami (se jménem a funkcí), bazén podléhá dozoru 

vyškoleného plavčího mistra. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto zaměstnanců, pokud 
vyžadují plnění platných předpisů.

s) pro poskytování první pomoci je vybavena místnost ošetřovny, v případě nutnosti poskytne první pomoc 
mistr plavčí (plavčík), případně zavolá rychlou záchrannou službu.

t) stížnosti týkající se provozu zařízení, zaměstnanců pl. stadionu, mohou návštěvníci oznámit vedoucímu 
provozu pl. stadionu.

u) kouření v objektu pl. stadionu je zakázáno.

V naléhavých případech volejte :

1. Rychlá záchranná služba tel 155
2. Integrovaný záchranný systém tel. 112
3. Policie tel. 158, 383 362 111
4. Městská policie tel. 156, 383 321 542
5. Nemocnice Strakonice tel. 383 314 911
6. Lékárna tel. 383 321 968
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