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N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D 
vířivé vany - whirlpoolu 

 
Provozovatel: 

 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. 

Moravská 1787 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

IČ: 49606361 
 
Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky krytého bazénu     
v Rožnově pod Radhoštěm platí "Návštěvní řád vířivé vany – whirlpoolu" dle platné 
vyhlášky č. 238/2011 Sb. 
 

1. Vstup do prostoru vířivé vany – whirlpoolu je povolen pouze po zakoupení 
vstupenky v pokladně v době určené pro veřejnost. Zakoupením vstupenky do prostoru 
krytého bazénu a do vířivé vany – whirlpoolu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje 
ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků, tj. jednatele 
společnosti, vedoucího provozu, strojníkům, plavčíkům, pokladním a lázeňským. Dětem do 
10-ti let je vstup do vířivé vany – whirlpoolu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti 
let.  
 

2. Do vířivé vany – whirlpoolu 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 apod. 
 

3. Pokyny pro návštěvníky vířivé vany – whirlpoolu : 
-  Návštěvník, který si v pokladně zakoupí vstupenku s vyznačením času, předá 
vstupenku plavčíkovi. Plavčík návštěvníka dle vyznačeného času uvede do vířivky. Během 
pobytu ve vířivé vaně – whirlpoolu si návštěvníci po cca 5-ti minutách vymění místa, neboť 
každé masážní místo je jinak konstruováno a má jiný masážní účinek. V průběhu jednoho 
cyklu vířivé vany – whirlpoolu není možno, aby za návštěvníka, který odejde dříve, přišel 
jiný návštěvník.  
- Předměty nalezené v prostoru vířivé vany – whirlpoolu odevzdá nálezce plavčíkovi, 
lázeňské, pokladní nebo v kanceláři vedení bazénu, kde budou zapsány do knihy nálezů. 
- Návštěvník musí mít vhodný koupací oděv a svým chováním nesmí narušovat zásady 
mravnosti a slušnosti. 
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-     Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách zařízení a z 
hygienických důvodů je nutné, aby se před vstupem do vířivé vany – whirlpoolu 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 
vířivé vany – whirlpoolu. 

 -   Za svévolné poškození zařízení vířivé vany – whirlpoolu nebo krytého bazénu je 
návštěvník povinen uhradit přiměřenou částku určenou správou krytého bazénu. 

 -  Upozorňujeme návštěvníky vířivé vany – whirlpoolu a krytého bazénu, že šatnové 
skříňky nejsou trezory a proto doporučujeme všem návštěvníkům, aby ve vlastním zájmu 
nenechávali ve skříňkách mobily, peněženky, finanční hotovosti a další cenné věci a vše si 
uschovali 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. V celém zařízení vířivé vany – whirlpoolu je přísně zakázáno: 
- chovat  se  způsobem,  který  ohrožuje bezpečnost vlastní, ale i ostatních návštěvníků nebo  
hlukem rušit klid návštěvníků vířivé vany – whirlpoolu 
-  vstupovat v jakékoliv obuvi 
-  skákat do vířivé vany – whirlpoolu 
-  nosit do prostoru vířivé vany – whirlpoolu skleněné předměty, např. láhve apod. 
-  konzumovat ve vířivé vaně – whirlpoolu jakékoliv potraviny v četně žvýkaček 
-  ničit jakýmkoliv zp ůsobem zařízení vířivé vany – whirlpoolu 
 
Z vířivé vany – whirlpoolu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, 
který nedodržuje návštěvní řád vířivé vany – whirlpoolu anebo neuposlechne pokynů 
odpovědných pracovníků. 
Neopustí-li návštěvník prostory vířivé vany – whirlpoolu na vyzvání odpovědných 
pracovníků, jsou tito povinni požádat o zásah pracovníky České nebo Městské policie 
 

5. 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. 
 

6. Důležitá telefonní čísla: 
 
-  Rychlá záchranná služba Valašské Meziříčí  - 155, 571 758 111 
-  Městská policie Rožnov p. R.    - 156, 571 661 156, 571 655 111 
-  Česká policie Rožnov p. R.    - 158, 571 655 333 
-  Hasiči - ohlašovna požáru    - 150, 571 655 222, 571 661 150 
-  Lékařská služba první pomoci Rožnov p. R.  - 571 655 444, 571 660 111 
 
 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm                                       Stanislav  Z L Á M A L 
        1. září 2011        jednatel společnosti  

               KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. 


