Pokyny pro návštěvníky plaveckého bazénu
•

Před vstupem do prostor šaten a bazénu je návštěvník povinen
zout si obuv na stanoveném místě a uložit s ostatními věcmi v šatní skříňce.

•

V prostorách šaten a bazénu je povoleno pohybovat se pouze bosí nebo
v čisté bazénové obuvi.

•

Klenoty, peníze a jiné cennosti je návštěvník povinen uložit v trezoru. Za
vnesené věci uložené mimo výše určená místa provozovatel nezodpovídá.
Případnou ztrátu musí návštěvník ihned hlásit obsluze bazénu.

•

Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen se vysprchovat bez plavek
a umýt se mýdlem. Je zakázáno používání sprchových gelů s přídavkem oleje.
Návštěvník musí mít čisté plavky.

•

Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve
vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se
tak uklouznutí, popř. úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody,
poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo
nedodržováním těchto pokynů, ani za úrazy způsobené jinými návštěvníky.

•

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů plavčíka a pracovníků obsluhy
bazénu.

•

Při odchodu z bazénu použijte sušičku na plavky.

•

Z návštěvy bazénu jsou vyloučeny osoby zjevně pod vlivem alkoholu
nebo psychotropních látek a dále osoby trpící přenosnými chorobami,
u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem.

Návštěvníkům je zakázáno:
•

Používání sprchových gelů s přídavkem oleje.

•

Vstup v trenýrkách či jiném spodním prádle.

•

Kouřit, pít alkohol, brát s sebou skleněné a jiné věci, které se mohou
rozbít a tím způsobit zranění.

•

Svévolné skákání do bazénu po celém obvodu.

•

Vstup dětí do 3 let věku. Dětem mladším 15 let je povolen vstup pouze v
doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvníkům bazénu se doporučuje dodržovat čistotu, chovat se k sobě
vzájemně ohleduplně a přívětivě, čímž si zpříjemníte pobyt v plaveckém bazénu.
Příjemný pobyt v bazénu vám
přeje tým Léčebných lázní
Bohdaneč

