NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU v areálu pivovar Malý Janek z Jinec
1. Kapacita bazénu je 10 osob současně se koupajících, vstup je povolen

pouze plavcům a osobám netrpícím infekčními nebo kožními nemocemi a
ani nachlazením.
2. Do bazénu mají povolen vstup děti pouze v doprovodu dospělé
zodpovědné osoby, tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené
osoby a po celou dobu pobytu je za tuto osobu odpovědná. Za případné
zranění dítěte nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Dospělí mají
vstup omezen pouze zdravotním hlediskem, kojenci a batolata se mohou
zúčastnit pouze v případě použití nepropustných plenkových kalhotek.
3. V celém prostoru bazénu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý
návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti
úrazu sobě či ostatním.
4. Provozovatel bazénu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé nedodržením
těchto pravidel, nebo nestandardním chováním.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování
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a čistoty ve všech prostorách bazénu a sauny.
Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení bazénu.
Je zakázáno svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení
a dekorace. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.
Každý návštěvník je povinen použít čisté plavky. Plavky nesmí používat
k jiným účelům než k plavání a ostatním činnostem, při kterých je jejich
použití obvyklé.
Pokud návštěvník způsobí sobě nebo jinému návštěvníkovi újmu na zdraví
nebo na majetku svojí neopatrností nebo nerespektováním návštěvního
řádu, nese za své jednání plnou zodpovědnost.
Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky na plavání.
Návštěvníci, kteří nejsou ochotni respektovat návštěvní řád, je personál
povinen vykázat z prostor bazénu
V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

1. Vstup osobám postiženým závažnými nemocemi a horečkami
2. Ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost ostatních návštěvníků,

vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, skákat do vody, házet po
sobě cokoli, pobíhat po ochozu
bazénu.

Provozní doba bazénu od 9:00 do 21:00

