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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BABY CENTRUM
Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu Dětského vodního centra a musí
být všemi návštěvníky dodržován.
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VSTUP DO PROSTOR DĚTSKÉHO VODNÍHO CENTRA
Denní rozvrh je zveřejněn na informační tabuli u vchodu do Dětského vodního centra (dále jen DC) a na webových
stránkách www.tzmt.cz v sekci obsazenost sportovišť.
Vstup do všech zařízení DC je povolen pouze s platnou vstupenkou. Prodej vstupenek začíná otevřením pokladny a
končí 60 minut před koncem provozní doby. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny a na stránkách
www.tzmt.cz.
Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do placené zóny a končí jejím opuštěním. Překročí-li
návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen doplatit další poplatek dle aktuálního ceníku.
Areál je určen pro plavání kojenců a batolat do 3 let. V době plavání pro veřejnost je umožněn vstup dětem do 6 let.
Starším dětem (6 let a více) může být vstup odepřen v případě obsazení bazénu návštěvníky s batolaty.
Za ztracené nebo nepoužité vstupenky, permanentky a za permanentky s prošlou dobou platnosti se náhrada
neposkytuje.
Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu Občanského zákoníku jen tehdy, jestliže byly odloženy na místě
určeném provozovatelem. Peníze, cennosti a šperky je doporučeno do prostor DC vůbec nevnášet. Předměty nalezené
v prostorách DC odevzdá nálezce plavčíkovi nebo na pokladně.
Vstupem se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto Řádu a všem pokynům zaměstnanců DC.
Dětem je vstup do všech prostor DC povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
S jedním dítětem mohou navštívit prostory DC jako doprovod max. 2 dospělé osoby.
Pokladní je oprávněna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle
Návštěvního řádu není dovolen vstup.
Vstup je odepřen osobám nemocným, trpícím vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osobám opilým
a zahmyzeným.
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAKAZUJE
Vnášet do DC ostré předměty, skleněné předměty (jehly, špendlíky, holících čepelky, injekční stříkačky a jiné předměty
ohrožující bezpečnost návštěvníků), které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení areálu, totéž platí o předmětech
osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení areálu.
Vstupovat se zvířaty.
Vnášet jídlo a pití do prostor bazénu.
Běhat okolo bazénu, skákat do bazénu, plivat do bazénu (i jeho odtokové části), vstupovat do bazénu bez plavek, dětem
do 3 let bez plavek s přiléhavou gumou kolem pasu a nohou nebo plavecké pleny, močit do bazénu, holit se, prát si ve
sprchách osobní oděv apod.
Sundávat dětem plavky či plavací pleny ve vodě v bazénu.
Jakýmkoli způsobem záměrně poškozovat vybavení DC.
V době plavání pro veřejnost fotit a natáčet v celém areálu DC.
Vynášet hračky z bazénu i ostatních prostor.
Opustit prostor šaten neosušení.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY
před vstupem do bazénu je nutné použít toaletu a umýt sebe i dítě bez plavek mýdlem!
Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit a dlouhé vlasy sepnout. Pokud se bude rodič potápět, je nutné použít
koupací čepici.
Před zahájením plavání se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu
na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
Plavky musí být před každou návštěvou bazénu řádně vyprány.
Ve vodě se smí používat pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce 84/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
Po doplavání je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní,
před odchodem je doporučená aklimatizace po dobu alespoň půl hodiny
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Při případném znečištění vody je provoz přerušen do odstranění nečistoty. Za vzniklou situaci naúčtuje
provozovatel odpovědné osobě jednorázový poplatek ve výši =5000Kč + příslušná sazba DPH
(pěttisíckorunčeských).
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ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY PRO VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ PŘI KURZECH PLAVÁNÍ
Kurzy pro děti do 3 let: hodiny se mohou zúčastnit pouze zdravé děti předškolního věku a rodiče nebo jiná
odpovědná osoba.
Osoby nemocné, trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby opilé a zahmyzené nemají
povolený vstup do DC.
Pokud by osoby vstupující do prostoru bazénu vykazovali známky onemocnění, je instruktor povinen zrušit hodinu
dítěti, a to bez náhrady!
Rodiče budou seznámeni před zahájením hodiny s Návštěvním řádem, metodikou plavání, hygienickými
a bezpečnostními zásadami.
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Porušení jednotlivých ustanovení Návštěvního řádu opravňuje instruktora k vyřazení účastníka z prostor DC!
Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost.
Využití DC bez přítomnosti odpovědných pracovníků není z bezpečnostních důvodů přípustné.
Za nezletilou osobu je vždy plně odpovědný rodič.
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Seznam potřebných věcí na hodinu
hygienické potřeby (osušky, župan, plavky, mýdlo, náhradní plenku,)
gumovou obuv určenou k bazénu pro dítě, rodiče, ale i doprovod
pro děti jsou nutné přiléhavé plavečky s gumičkou kolem pasu i nožek
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Obecné zásady
Plavání kojenců je určeno dětem od 6-ti měsíců věku.
Ve vlastním zájmu si svoje věci řádně zamykejte do skříněk, za odložené věci neručíme!
Kočárky mají vyhrazené místo u vstupu do DC. Z důvodu malých prostor, používejte k přenášení dětské
autosedačky
Za poničení jakékoliv zařízení, je povinen návštěvník uhradit škodu v celém rozsahu.
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, personál provozovatele nezodpovídá za chování dětí
V šatně ponechte dítěti jednorázovou plenu. K likvidaci použitých plen jsou k dispozici čisté odpadkové koše
Uklízejte po svých dětech hračky a vracejte použitý nábytek zpět na původní místo.
Buďte k sobě ohleduplní.
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Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
V naléhavých případech obsluha zajistí odbornou pomoc.
Děkujeme vám, že jste přišli mezi nás a že respektujete a dodržujete všechna výše zmíněná pravidla.
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