
 
 

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD 
KRYTÉHO  BAZÉNU  

 

Provozovatel : 
 

KRYTÝ  BAZÉN  ROŽNOV, spol.  s  r. o. 
Moravská 1787, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

IČ : 49606361, tel./fax. : 571 657 594, e-mail : roznovsky@krytybazen.cz, 
www.krytybazen.cz 

 
 Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky krytého bazénu              
v Rožnově pod Radhoštěm platí "Návštěvní řád" v návaznosti na vyhlášku 238/2011 Sb. 

 
1. Vstup do prostor velkého a malého bazénu, sprch, osušoven, parních lázní, toboganu a šaten 

je povolen pouze po zakoupení vstupenky v době určené pro veřejnost. V ceně vstupného je 
návštěva malého a plaveckého bazénu včetně příslušenství tj., toboganu, parních lázní, masážních 
trysek dnových i bočních a masážního vodního chrliče. Zakoupením vstupenky do prostor krytého 
bazénu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu                  
a pokynům odpovědných pracovníků, tj. jednateli společnosti, vedoucímu provozu, strojníkům, 
pokladním, lázeňským a plavčíkům. 
 Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Do malého bazénu 
je povolen vstup dětem do 6-ti let pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let. Dle vyhlášky 
č. 238/2011 Sb., § 19., odst. 3 není dovolen vstup do bazénů dětem do věku jednoho roku. Děti ve 
věku od 1 do 3 let mohou do malého bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem 
nohou. 
 

2. Do  krytého  bazénu nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními 
chorobami, popř. jinými p řenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo 
kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.  
 Z krytého bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který  
nedodržuje  návštěvní řád anebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. 

Neopustí-li návštěvník prostory krytého bazénu na vyzvání odpovědných pracovníků, jsou 
tito povinni požádat o zásah pracovníky České nebo Městské policie. 
  

3. Pokyny pro návštěvníky krytého bazénu a vířivé vany - whirlpoolu: 
-   návštěvník po zakoupení vstupenky zaplatí zálohu ve výši 20,-Kč na zapůjčení gumového 
kroužku s číslem a klíčem od samostatné skříňky v šatně. Při překročení délky pobytu v zařízení 
nebude tato záloha vrácena. V průběhu pobytu v areálu krytého bazénu dodržuje návštěvník 
pokyny personálu krytého bazénu a řídí se vyvěšenými informativními tabulkami; 
-     poslední vstup do krytého bazénu je možný 30 minut před koncem provozní doby; 
- předměty nalezené v prostoru bazénu odevzdá nálezce plavčíkovi, lázeňské, pokladní nebo v  
kanceláři  vedení  bazénu, kde budou zapsány do knihy nálezů; 



-   návštěvník musí mít vhodný koupací oděv, ručník, mýdlo a svým chováním nesmí narušovat 
zásady mravnosti a slušnosti. Pokud chce návštěvník jezdit na toboganu, musí mít plavky bez zipů, 
knoflíků a dalších předmětů, které mohou tobogan porušit; 
-  v případě nutného doprovodu nebo dozoru má tato osoba výjimečně povolen vstup do obou 
bazénů v čistém horním díle oděvu, bez kalhot a na boso; 

 -   návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách zařízení a z hygienických důvodů 
je nutné, aby se před vstupem do bazénu řádně umyli mýdlem a především osprchovali bez 
koupacího oděvu; 

 -  Všichni se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli 
úrazům. Správa krytého bazénu nenese zodpovědnost za škody a  úrazy, které si návštěvníci 
způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním návštěvního řádu; 

 -  za svévolné poškození zařízení krytého bazénu nebo za ztrátu zapůjčených věcí a pomůcek je 
povinen uhradit přiměřenou částku určenou správou krytého bazénu; 

 - upozorňujeme návštěvníky krytého bazénu, že šatnové skříňky nejsou trezory a proto 
doporučujeme všem návštěvníkům, aby ve vlastním zájmu nenechávali ve skříňkách mobily, 
peněženky, klíče od aut, finanční hotovosti a další cenné věci a vše si uschovali zdarma v pokladně; 
- přání a stížnosti týkající se vlastního provozu nebo zaměstnanců krytého bazénu mohou 
návštěvníci zapsat do "Knihy p řání a stížností" v pokladně krytého bazénu. 
 

4. Pro vstup na tobogan, do parních lázní, finské sauny a whirlpoolu (vířivé vany) platí 
samostatné provozní řády. 
 

5. V celém zařízení je přísně zakázáno: 
 
- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní ale i ostatních návštěvníků nebo hlukem 
rušit klid krytého bazénu či ostatních návštěvníků 
-  nosit do prostoru krytého bazénu skleněné předměty, např. láhve apod. 
-  konzumovat na bazéně jakékoliv potraviny včetně žvýkaček 
-  kouřit ve všech prostorách krytého bazénu 
-  ničit jakýmkoliv zp ůsobem zařízení krytého bazénu. 
 
Dále je zakázán vstup do objektu krytého bazénu: 
-  se psi a jinými zvířaty 
-  na kolečkových bruslích, s koloběžkami a jízdními koly (před vstupem do bazénu jsou vyhrazeny 
stojany k uzamknutí kol a koloběžek). 
 
 6. První pomoc: 
 
 Pro poskytnutí první pomoci je určen plavčík, jehož pracoviště je vybaveno prostředky 
potřebnými pro poskytnutí první pomoci a v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc. 
 
 7. Důležitá telefonní čísla: 
 

- Rychlá záchranná služba Valašské Meziříčí   - 155, 571 758 111, 571 613 012 
- Městská policie Rožnov p. R.    - 156, 571 655 111 - 2 
- Česká policie Rožnov p. R.     - 158, 571 655 333 - 4 
- Hasiči - ohlašovna požáru     - 150, 571 655 222 
- Lékařská služba první pomoci Rožnov p. R.  - 571 655 444 po 15.00 hod. 
- Poliklinika Rožnov p. R.      - 571 660 111 
- KHS ZK – ÚP Vsetín                                                                - 571 498 011 
 
 
 
 
 

V Rožnově pod Radhoštěm                                     Stanislav  Z L Á M A L  
            1. září 2011      jednatel společnosti  

       KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. 


