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Návštěvní řád 

 Koupaliště Benátky nad Jizerou 
 
 
 

Vstupem do areálu se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu 

a pokynů odpovědných pracovníků. 

VSTUP DO AREÁLU 

1. Venkovní areál je otevřen dle stanovené provozní doby, přičemž provozovatel může 

provozní dobu upravit dle aktuálního stavu počasí. Provozní doba areálu je u pokladny 

u hlavního vchodu do areálu a na webových stránkách SSZ. 

2. Vstup do prostoru venkovního areálu je dovolen pouze s platnou vstupenkou. 

Vstupenka je platná v den jejího zakoupení, její platnost končí stanoveným koncem 

provozní doby. Po opuštění areálu je vstupenka neplatná. 

3. Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladny a na internetových stránkách SSZ. 

4. Dětem do 10 let je návštěva venkovního areálu dovolena pouze v doprovodu osoby 

starší 18 let.  

UPOZORNĚNÍ: dle Vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. platné od 10. srpna 2011, 

kterou se stanoví hygienické požadavky na bazény, koupaliště a sauny 

neodpovídá naše zařízení normám stanoveným vyhláškou pro koupání dětí do 1 

roku.  

5. Při naplnění kapacity venkovního areálu, může provozovatel vstup přerušit do doby 

uvolnění kapacity.  

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
 

1. S ohledem na § 2945 Občanského zákoníku, určuje provozovatel místo k odložení 

cenností boxy umístěné vedle bufetu.  

Při ztrátě klíče od skříňky nebo boxu je návštěvník povinen uhradit částku dle 

ceníku. 

Při ztrátě nebo odcizení klíče od skříňky nebo boxu, nenese provozovatel 

zodpovědnost za uložené věci. 
 
 

2. Vstup do bazénu je povolen pouze v čistých plavkách nebo ve vhodném   čistém 

plaveckém úboru (vhodným se rozumí šortky, nejlépe z nesavého materiálu, bez 

kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena, resp. nad lokty). 

 



2 
 

Plavky nesmí být používány k jiným účelům než k plavání a ostatním činnostem, při 

kterých je jejich použití obvyklé. Děti do 3 let musí při koupání používat vlastní 

dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.  

3. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v 

prostorách vyhrazených pro neplavce. Malý bazén je určen pouze pro děti do 6 let. 

4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu v celém venkovním areálu. 

Pro převléknutí do plavek, jsou návštěvníci povinni použít prostory k tomu určené, tj. 

dámské a pánské šatny. Před prvním vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni, 

z hygienických důvodů, použít sprchy, řádně se umýt mýdlem a opláchnout čistou 

vodou. Vstup do samotného bazénu je povolen pouze přes brodítka. 

5. Návštěvníci, zejména starší a málo pohyblivé osoby, či držitelé průkazu ZTP se musí, 
ve vlastním zájmu, pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat 
se tak uklouznutí a případnému úrazu. 

6. Při úrazech, nevolnostech a jiných zdravotních problémech kontaktuje návštěvník 

plavčíka, který poskytne nezbytnou první pomoc, případně zajistí příjezd 

zdravotnického personálu a veškeré úrazy zapíše do knihy úrazů.            Provozovatel 

bazénu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili 

návštěvníci vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu. 

7. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních 

koupajících. Svým chováním nesmí narušovat obecně platné zásady slušného chování. 

8. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení venkovního areálu a šetřit vodou. Je 

povinen hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení 

venkovního areálu i ostatních návštěvníků. 

9. V prostorách venkovního areálu jsou návštěvníci povinni respektovat upřesňující 

pokyny, které navazují na návštěvní řád, případně jej doplňují. 

10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu, po které musí areál 

opustit. 

11. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo personálu, může návštěvník uplatňovat na 

pokladně, případně u vedení sportovního areálu. 

12. V případě bouřky či jiného nebezpečí jsou návštěvníci povinni, z důvodu bezpečnosti, 

ihned reagovat na pokyn plavčíka. 

13. Návštěvníkům je zakázáno vjíždět do areálu na cyklistickém kole, koloběžce či se v 

něm pohybovat na kolečkových bruslích. Kolo je možné odstavit na místě tomu 

určeném ihned u vstupu. Provozovatel nenese zodpovědnost za kola odložená mimo 

areál. 

14. Předměty nalezené ve venkovním areálu, odevzdá nálezce pokladní bazénu. 

 

15. Pokyny pro návštěvníky skluzavky jsou uvedeny na informační tabuli při nástupu na 

skluzavku. Provozovatel upozorňuje návštěvníky skluzavky, že u některých druhů 
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materiálů, ze kterých jsou plavky vyrobeny, dochází třením k jejich poškození. 

Důrazně upozorňujeme, že provozovatel nenese odpovědnost za poškození plavek, 

pokud k tomuto dojde tímto způsobem. 

 

16. V celém areálu, vyjma vyhrazeného prostoru – kuřácká zóna, platí ZÁKAZ 

KOUŘENÍ, včetně elektronických cigaret. 

V BAZÉNU NENÍ POVOLENO 
 
 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo se hlučně 
projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez vážné příčiny. V bazénu se vzájemně 
potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu a skákat do vody 
mimo místa k tomu určená. Rovněž není dovoleno plavání “na výdrž“ pod vodou.  

2. Svévolně manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením venkovního 
areálu. 

 

3. Vnášet do areálu předměty ze skla, holící pomůcky a další předměty ohrožující 
bezpečnost návštěvníků. 

 
4. Znečišťovat vodu i ostatní prostory areálu např. pliváním, smrkáním, vykonáváním 

tělesných potřeb do vody, odhazováním odpadků mimo odpadkové koše, čištěním 
nebo praním prádla a jakýmkoli jiným způsobem znečistit prostory venkovního areálu. 

5. Žvýkat žvýkačku a jíst v bazénu. 

6. Prát prádlo, umývat se mýdlem a šampónem mimo vyhrazené prostory. 

7. Zdržovat se v areálu bez platné vstupenky, vstupovat do prostor pro osoby jiného 

pohlaví, do prostor určených pro zaměstnance a všude tam, kde je označení „zákaz 

vstupu“.  

 

8. Brát do venkovního areálu zvířata, vnášet zbraně, hořlaviny, alkohol a jiné omamné 

látky, používat vlastní hlasitou hudbu, vlastní elektrospotřebiče a neoprávněně 

používat záchranná zařízení první pomoci. 

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU 
 

1. Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými 

chorobami, osoby zahmyzené a dále osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových 

látek. 

2. Zvířatům. Výjimku tvoří pouze vodící psi – ti mají zakázán vstup do bazénové části. 

3. S hotovostí převyšující 5000,- Kč, nebo s cennostmi v souhrnné hodnotě převyšující 

20000,- Kč. 
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VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU 

 

Z bazénu bude, bez nároku na vrácení vstupného, vykázán návštěvník, který přes 

napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne 

pokynů odpovědných pracovníků (pokladní, plavčíka, lázeňské apod.), opije-li se 

nebo se chová jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových 

případech bazén na vyzvání, je pracovník tohoto zařízení povinen rušitele pořádku 

vyvést, popřípadě požádat o zakročení Městskou policii nebo Policii ČR. 

 

Důležitá telefonní čísla 

150 - Ohlašovna požáru 

158 - Policie ČR 

155 - Zdravotnická záchranná služba 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál pro veřejnost. Uzavření areálu bude 

oznámeno na tabuli u vchodu. 

2. V případě náhlého zhoršení počasí nenáleží návštěvníkům vrácení vstupného. 

 

3. Tento návštěvní řád je závazný návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti 

dnem vyhlášení. 

4. Prostor areálu je monitorován bezpečnostními kamerami. 

 

5. Vstupem do areálu dává návštěvník souhlas s pořizováním reportážních, 

dokumentárních a propagačních materiálů provozovatele. 

 

6. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu dává návštěvník souhlas, že byl 

seznámen s provozním a návštěvním řádem koupaliště i dílčími řády jednotlivých 

atrakcí a herních a zábavných prvků (např. klouzačka, vodní atrakce). 

 

 

 V Benátkách nad Jizerou, dne 3.2.2021 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………………….. 

    razítko                                              podpis  provozovatele 


