PROVOZNÍ ŘÁD
Školní plavecké učebny – školního bazénu – ZŠ Šlapanice
Provozovatel bazénu: Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
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Návštěvníci po celou dobu pobytu v prostorách bazénu i jeho zázemí dodržují tato pravidla a respektují pokyny recepční a plavčíka.
Děti mladší 10 let se nemohou koupat bez dozoru osoby starší 18 let.
Do bazénu nesmějí vstupovat osoby s kožními chorobami (opary, plísně, bradavice apod.) a oděrkami.
V celém prostoru bazénu včetně vstupní haly je zakázáno žvýkat, požívat alkoholické nápoje, kouřit a užívat návykové látky. V prostoru šatny, sociálních
zařízení a bazénové haly je dále zakázáno pít a konzumovat jakékoli potraviny. Jíst a pít je možné jen ve vyhrazeném prostoru vstupní haly.
Maximální kapacita bazénu je 30 osob.
Návštěvníci vstupují do bazénu až po zaplacení vstupného a zálohy na klíč od skříňky dle aktuálního ceníku. Pokud nebude při odchodu ze školní plavecké
učebny předán klíč od skříňky na recepci, nebude za něj vrácena záloha. K hodinovému limitu se připočítá 20 minut na převlečení.
Při překročení zaplaceného času doplácí návštěvník za započatou půl hodinu cenu stanovenou aktuálním ceníkem. Za překročení času o více než
půlhodinu doplácí návštěvník celou hodinu.
Návštěvníci se ve vstupní hale vyzouvají nebo přezouvají do obuvi určené pro pobyt v bazénu či sprchách a venkovní obuv uloží do botníku nebo do
igelitového sáčku (skříňky). Do prostoru hlavní šatny již vstupují vyzutí nebo přezutí.
K převlékání používají návštěvníci kabinky v hlavní šatně. Veškeré oblečení ukládají do skříněk.
Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni řádně se osprchovat bez plavek, umýt mýdlem a opět osprchovat. Při sprchování návštěvníci šetří vodou.
Vstup do prostoru bazénu včetně galerie je povolen jen v plavkách určených k plavání. Děti od 1 do 3 let mohou být v bazénu jen při použití speciální plenky
určené k plavání, přes kterou budou mít plavky s gumičkou těsně obepínající dolní končetiny. Děti do 1 roku mají vstup do bazénu zakázán.
Po návštěvě sociálního zařízení jsou návštěvníci povinni se znovu osprchovat.
V případě potřeby návštěvníci přivolají plavčíka nebo osobu vykonávající dozor k poskytnutí první pomoci nebo k zajištění lékařské pomoci.
Při vysoušení vlasů dbají návštěvníci na bezpečnost. Je zakázáno manipulovat s přívodními šňůrami k elektrickým zařízením.
Během provozu bazénu je zakázáno:
a) převlékat se na jiném místě než v prostoru šaten;
b) vstupovat do prostor vyhrazených pro druhé pohlaví;
c) chovat se v rozporu se zásadami slušnosti, mravnosti a bezpečnosti, křičet, běhat a klouzat se po dlažbě, pískat
d) potápět jiné návštěvníky, úmyslně na ně stříkat či je srážet do vody;
e) používat před vstupem do bazénu jakékoliv krémy nebo masti;
f) znečišťovat vodu v bazénu;
g) skákat ze břehu i ze startovních bloků;
h) používat ploutve, potápěčské brýle, velké nafukovací kruhy, lehátka, atp.;
i) plivat na podlahy a do vody, vyplachovat si ve vodě bazénu nos a ústa;
j) přísně zakázáno je močit v bazénu do vody;
k) bezdůvodně volat o pomoc a používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci.

Ve Šlapanicích dne 28. 1. 2016

…………....................................................
PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy
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