
 
 
 
 

 
 
 

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD 
KOUPALIŠTĚ  BAŽANTNICE 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Provozovatelem letního koupaliště Bažantnice jsou Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, 272 

04 Kladno. 

1.2. Letní koupaliště je provozováno pouze v letních měsících zpravidla od července do září. 

1.3. Bazén a hřiště je nutné opustit 15 minut před koncem otevírací doby areálu koupaliště, aby návštěvníci včas 

opustili areál. 

1.4. Pokladna letního koupaliště se zavírá 30 minut před ukončením otevírací doby areálu. 

1.5. Výkon činnosti plavčíků může provozovatel zabezpečit smluvně jiným odborně pro tuto činnost způsobilým 

subjektem. 

2. VSTUP NA LETNÍ KOUPALIŠTĚ 

2.1. Vstup na letní koupaliště je povolen jen v provozních hodinách a to pouze osobám s platnou: 

a)  jednorázovou vstupenkou 

b) permanentkou 

2.2. Vstupem do areálu letního koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto 

Návštěvního řádu. 

2.3. Omezení vstupu do areálu letního koupaliště: 

- dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze za doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. 

      2.4. Maximální počet návštěvníků v areálu letního koupaliště je 2000 osob.  

3. Práva a povinnosti návštěvníků 

3.1. Návštěvník může vstupovat do areálu LK pouze hlavním vchodem přes pokladnu. 

3.2. Před vstupem do areálu letního koupaliště si musí každý návštěvník zakoupit jednorázovou denní vstupenku. 

3.3. Návštěvníci se převlékají v šatnách a oděv odkládají výhradně na místech k tomu určených, neboť za věci 

odložené mimo tyto prostory provozovatel nenese žádnou odpovědnost. 

3.4. Cenné předměty (hodinky, šperky, mobilní telefony, peněžní obnosy apod.) musí návštěvníci ponechat 

v úschovně u šatnářek nebo příručním trezorku vedle šaten, jinak za ztrátu nenese provozovatel odpovědnost. 

3.5. Po dobu pobytu v areálu letního koupaliště smí návštěvníci využívat všech zařízení základního vybavení. 

3.6. Do bazénu mohou návštěvníci vstupovat pouze v čistých plavkách a po osprchování. 

3.7. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se tímto Návštěvním řádem a v plném rozsahu uposlechnout pokynů 

odpovědných osob provozovatele 

3.8. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu LK tak, aby neobtěžovali ostatní návštěvníky a nezpůsobili 

jim jakoukoli škodu či újmu. 

4. ZÁKAZY ČINNOSTI NA LETNÍM KOUPALIŠTI 

 Všem zákazníkům letního koupaliště je zakázáno: 

4.1. Chovat se v areálu koupaliště způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní a ostatních návštěvníků. 

4.2. Znečišťovat jakýmkoliv způsobem rekreační plochy, hřiště i bazén, plivat, odhazovat papírové či jiné předměty 

mimo odpadové nádoby, čistit obuv a prát oděv, ručníky apod. v bazénu. 

4.3. Běhat okolo bazénu, snášet a strkat druhé osoby do vody, skákat do míst, kde se nachází jiná osoba, 

vzájemně se potápět a úmyslně cákat na jiné návštěvníky. 



4.4.  Při koupání používat nafukovací čluny a matrace, při hře používat předměty nebezpečné ostatním 

návštěvníkům míče, tenisové míčky, puky, výrobky z umělých hmot apod.) a bez souhlasu odpovědných osob 

provozovatele používat potápěčskou výstroj (brýle, ploutve). 

4.5. Do prostoru k bazénu přinášet sklenice a jiné výrobky ze skla. 

4.6. Kouřit, donášet a konzumovat jídla a nápoje v čisté zóně, tj. v místě ochozů okolo bazénu. 

4.7. Kouřit na dětském hřišti, v šatnách (převlékací kabinky). 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

5.1. Provozovatel zabezpečuje plnění svých práv a povinností prostřednictvím zodpovědných osob. 

5.2. Odpovědné osoby jsou: vedoucí střediska, plavčík, pokladní a šatnářka, strojník. 

5.3. Provozovatel je povinen na viditelném a obvyklém místě vyvěsit: 

a) Název provozovatele zařízení, adresu, telefon 

b) Provozní dobu zařízení, ceník vstupného, návštěvní řád 

c) Informace o hloubce bazénu, teplotě vody a vzduchu, o umístění šaten, hřišť,   

    WC atd. 

5.4. Odpovědné osoby jsou povinny dbát na udržování čistoty a pořádku v celém areálu, na dodržování provozních 

podmínek (hygienická nezávadnost vody), bezpečnost jednotlivých zařízení a v souladu s návštěvním řádem 

vykonávat dozor nad návštěvníky. 

5.5  Při dozoru v prostoru bazénu musí být odpovědné osoby provozovatele zřetelně označeny. 

5.6  V případě potřeby jsou odpovědné osoby provozovatele povinny provést  záchrannou    činnost,   

 poskytnout první pomoc, případně zajistit odborné ošetření. 

5.7  Odpovědné osoby provozovatele mají právo : 

a) omezit provoz letního koupaliště, případně uzavřít celý areál, nebo jednotlivá zařízení, např. bazény při bouřce, 

                  b)  dle potřeby určit návštěvníkům místo, kde se budou koupat, 

c)   nevpustit do areálu nebo z něj vykázat osoby, na něž se vztahuje zákaz nebo omezení vstupu,   

      nebo je důvodné podezření, že se na ně zákaz vztahuje či podléhají omezení, 

d)  po opakovaném napomenutí pro nedodržování návštěvního řádu vykázat neukázněného   

                       návštěvníka z areálu letního koupaliště, bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, 

e)  kontrolovat namátkově v průběhu provozních hodin, zda návštěvníci vlastní platnou vstupenku. Na  

                       návštěvnících bez platné vstupenky požadovat okamžité zakoupení vstupenky a v případě                      

                       odmítnutí, je neprodleně vykázat z areálu koupaliště. 

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat za škody způsobené návštěvníky úmyslně nebo z nedbalosti její 

náhradu v plné výši. 

6.  ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU 

             Do prostor areálu letního koupaliště není povolen vstup : 

             a) osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity,   

                 vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a  bacilonosičům střevních chorob, 

       b) osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekčních onemocnění v jejich blízkém okolí,                   

             c) osobám zahmyzeným, znečištěným, opilým nebo pod vlivem toxických látek, 

  d)  osobám bez  potřebného minimálního vybavení ke koupání (plavky, ručník), 

  e)  psům, kočkám a ostatním zvířatům. 

7.   PROVOZ BUFETU A RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

7.1. Provozní doba bufetu a dalších restauračních zařízení uvnitř areálu koupaliště nesmí přesáhnout provozní dobu 

letního koupaliště. 

7.2. Při prodeji se musí respektovat všechna hygienická nařízení, bezpečnostní a protipožární předpisy. 

7.3. Provozovatel koupaliště má oprávnění zajišťovat provoz bufetu a případně dalších restauračních zařízení 

smluvním pronájmem s jinou fyzickou či právnickou osobou.     

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele, odpovědné osoby, osoby zajišťující provoz 

zařízení v areálu a pro všechny návštěvníky letního koupaliště. 

8.2. Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.6.2017. 

 

 

Sportovní areály města Kladna s.r.o. 


