NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Rožnovského koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm
Provozovatel:
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
Moravská 1787, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Tel./Fax.: 571 648 116, 571 657 594
E-mail: roznovsky@krytybazen.cz
www.krytybazen.cz
Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky Rožnovského
koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm platí "Návštěvní řád".
1.

Vstup do areálu je povolen pouze po zakoupení vstupenky u pokladny.
Vstupenka zakoupená do 16:00 hod. platí na celý den. Zakoupením vstupenky
do areálu „Rožnovského koupaliště“ se každý návštěvník dobrovolně
podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných
pracovníků, tj. plavčíkům, pokladním, strojníkům, popř. vedoucím
pracovníkům koupaliště.

2.

Převlékání do plavek je umožněno v převlékárnách žen a mužů.

3.

Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se vždy osprchovat.

4.

Návštěvníci jsou povinni svými koupacími úbory a svým jednáním dbát zásad
slušnosti a mravnosti. Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby
starší 18 let. Dle § 19 odst. 3 vyhlášky č. 238/2011 Sb. není dovolen vstup do bazénů
dětem do jednoho roku věku. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v
plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

5.

Správa koupaliště neručí za ztrátu cenných předmětů návštěvníků. Cenné
věci je možno na požádání uschovat v pokladně.

6.

Do areálu Rožnovského koupaliště není dovolen vstup osobám postižených
horečkou, zánětem očních spojivek, s nakažlivými chorobami, s kožními
parazity, s vyrážkami, s chorobami provázenými výtokem hnisu apod. Taktéž
osobám v karanténě, s výskytem infekce v kolektivu, členům rodin, v nichž se
vyskytla nakažlivá nemoc a nemocný není od ostatních izolován. Dále osobám
zahmyzeným a především opilým nebo pod vlivem omamných látek.

7.

Z areálu Rožnovského koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného
vykázán návštěvník, který nedodržuje „Návštěvní řád“ anebo neuposlechne
pokynů odpovědných pracovníků.
Neopustí-li návštěvník areál Rožnovského koupaliště na vyzvání odpovědných
pracovníků, jsou tito povinni požádat o zásah pracovníky České nebo Městské
policie.

8.

Každý návštěvník je povinen dodržovat „Návštěvní řád“ areálu Rožnovského
koupaliště a uposlechnout pokynů zaměstnanců koupaliště.

9.

První pomoc:
Pro poskytnutí první pomoci je určen plavčík, jehož stanoviště je vybaveno
prostředky potřebnými pro poskytnutí první pomoci a v případě potřeby
přivolá lékařskou pomoc.

10.

Důležitá telefonní čísla:
- Rychlá záchranná služba Valašské Meziříčí
- Městská policie Rožnov p. R.
- Česká policie Rožnov p. R.
- Hasiči - ohlašovna požáru
- Lékařská služba první pomoci Rožnov p. R.
- Poliklinika Rožnov p. R.
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

- 155, 571 758 111, 571 613 012
- 156, 571 655 111-2, 571 661 201
- 158, 571 655 333-4
- 150, 571 655 222
- 571 660 230, 571 655 444
- 571 660 111
- 571 498 011…006

V AREÁLU KOUPALIŠTĚ SE PŘÍSNĚ ZAKAZUJE !!!
- Jakkoliv znečišťovat areál koupaliště (po celém areálu jsou rozmístěny
odpadkové koše),
- odhazovat odpadky, především skleněné a jiné ostré předměty,
- vodit a brát do areálu koupaliště psy a jiná zvířata,
- ničit veškeré zařízení areálu koupaliště,
- vstupovat do obou bazénů přes zábradlí mimo brodítka či bez osprchování
v brodítkách,
- skákat do bazénů ze vstupních schůdků (žebříků),
- skákat do bazénů z celého zadního bloku a z míst okolo plaveckých drah,
- klouzání po kachličkách či hranách bazénů (hrozí nebezpečí těžkých úrazů),
- nošení potravin a nápojů na ochozy bazénů.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Rožnovského koupaliště a krytého bazénu.

V Rožnově pod Radhoštěm
1. října 2013

Stanislav Z L Á M A L
jednatel společnosti
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

