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Desatero návštěvníka areálu koupaliště Maškova zahrada 

Pokyny pro návštěvníky 

1. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.  

2. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující 

zdraví ostatních návštěvníků. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog. 

3. Před vstupem do všech bazénů a vodních atrakcí je nutné, aby návštěvník přešel přes brodítko a provedl 

důkladnou očistu celého těla pod sprchou. 

4. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost 

ošetřovny je označena červeným křížem. 

5. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo v plaveckém úboru. 

6. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách, jinak za jejich ztrátu 

provozovatel areálu nenese odpovědnost.  

7. Za zajištění první pomoci v areálu koupaliště a příp. přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. 

8. Provoz atrakcí je ukončen 30 minut před koncem provozu a 15 minut před ukončením provozu je 

návštěvník povinen opustit bazén, aby se stačil obléci do uzavření areálu. 

9. Každý návštěvník zaplacením vstupného se dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení 

Návštěvního řádu. 

10. Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří jsou 

odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. 

JE ZAKÁZÁNO 

 křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby 

 skákat z podélných stran bazénů 

 bezdůvodné volání o pomoc 

 plivat na podlahu, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu 

 kouřit, brát s sebou do prostor bazénů ostré a skleněné předměty 

 jíst v okolí bazénů 

 vstupovat do bazénů bez předchozího umytí a bez plavek 

Při znečištění vody v bazénu močí, výkaly či zvratky a při usvědčení znečišťovatele veškeré náklady na 

vypuštění bazénu, dezinfikaci a následné napuštění bazénu jde na účet poškozovatele. 

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude 

dodržovat ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude 

chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může 

odpovědný pracovník požádat o součinnost Městskou policii či Policii ČR. 

 


