
 
 

Návštěvní řád koupaliště 
Tento řád slouží k zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky koupaliště Resortu Rybníček. 
Kromě dalších instrukcí personálu, platí tyto pokyny:  

• Letní koupaliště je otevřeno dle aktuálních povětrnostních podmínek od 15. června od 15. září. Dobu 
denního provozu určuje provozovatel a viditelně ji vyvěšuje.  

• Pokladna koupaliště zajišťuje prodej vstupenek, vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. 
• Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a v době provozu. Prodej vstupenek začíná otevřením 

koupaliště, a končí cca 1 hodinu před jeho uzavřením. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se neposkytuje 
náhrada.  

• Koupí vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovení těchto 
pokynů a pokynů odpovědných pracovníků koupaliště (plavčík, správce, apod.).  

• Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  
• Správce koupaliště může při plném obsazení koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se 

koupaliště uvolní.  
• Osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých 

existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, osobám zahmyzeným, osobám zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo návykových látek nemají vstup na koupaliště povolen.  

• Návštěvníkům jsou volně přístupné kabinky k převlékání vedle vstupního objektu, není povoleno se svlékat 
do naha mimo tento prostor.  

• Předměty nalezené v prostorách koupaliště nálezce odevzdává plavčíkovi a musí být zapsány do knihy 
nálezů. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky apod.) na koupaliště nenosit, případně lze uložit u 
plavčíka, za předměty ztracené na koupališti provozovatel neručí.  

• Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a 
slušnosti.  

• Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, mohou se koupat jen v prostorech pro neplavce. 
V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý uposlechnout pokynů plavčíka, jehož povinností je dbát na 
bezpečnost návštěvníků.  

• Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a dbát na čistotu všech zařízení koupaliště. Před vstupem 
do bazénu se musí osprchovat.  

• Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a na nerovném 
terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si 
návštěvníci způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním tohoto řádu.  

• Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, neplýtvat vodou ve sprchách. Dále jsou povinni hradit 
škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení koupaliště a na majetku ostatních 
návštěvníků.  

• Vstup do areálu bez platné vstupenky, pobývání na koupališti a používání jeho zařízení mimo provozní dobu 
je zakázáno a může být postiženo sankcí.  

• Z koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který bez napomenutí přestoupí 
ustanovení těchto pokynů nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová 
nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech koupaliště na vyzvání, je pracovník 
koupaliště povinen rušitele pořádku vyvést nebo požádat o zakročení policie.  

 



 
 

Na koupališti je zakázáno:  
≈ nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek nebo hlukem ruší klid ostatních, 
≈ volat o pomoc bez vážné příčiny, 
≈ vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénu vzhledem k 

nebezpečí úrazu při sklouznutí, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazena, 
≈ znečisťovat vodu i ostatní prostory např. močením, pliváním, odhazováním papírů a odpadků, 

čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí, 
≈ vcházet do míst určených pro osoby jiného pohlaví, 
≈ brát do prostoru koupaliště skleněné, ostré nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků, 
≈ vstup s jízdními koly na travnatou plochu koupaliště, kola budou odstavena u pokladny koupaliště - 

do stojanů k tomu určených, 
≈ vodit na koupaliště psy nebo jiná zvířata, 
≈ přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.) a používat vařiče, tranzistorové a magnetofonové přístroje, 
≈ obtěžovat ostatní návštěvníky nadměrnou hlučností 
≈ hrát míčové hry s tvrdými míči mimo místa k tomu určená, 
≈ neoprávněně používat záchranného zařízení a předmětů první pomoci, 
≈ poškozovat stromy a keře, mýt se mýdlem mimo vyhrazené prostory. 
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