NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
V LIPNÍKU NAD BEČVOU
Návštěvní řád je vydán za účelem bezpečného, hygienicky nezávadného a
klidného provozu areálu koupaliště, které slouží k rekreačnímu využití širokou
veřejností s kapacitou cca 1200 osob.

Provozovatel:
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 00097811, DIČ CZ 00097811

I. Vstup na koupaliště
1. Koupaliště je otevřeno od 1.června do 31.srpna.
Podle aktuálního počasí je možno rozhodnutím statutárního orgánu provozovatele začátek i ukončení
sezóny stanovit na pozdější termín.
2. Vstup na koupaliště je povolen pouze v provozní době po zaplacení vstupenky dle platného ceníku.
Vstupenka musí být zakoupena a není rozhodující za jakým účelem občan na
koupaliště vstupuje. Po celou dobu pobytu na koupališti si ji občan ponechá pro případnou
kontrolu. Zakoupená vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu a je nepřenosná. Při opuštění
koupaliště se návratka nevydává.
3. Vstupenky vydává pokladna a platí na vyznačený den.
Hromadný prodej vstupenek pro organizace, hrazený pomocí faktury, je možno realizovat v
pracovních dnech od 6:00 do 14:00 v sídle provozovatele.
4. Vstup je povolen návštěvníkům všech věkových kategorii, dětem do 10 let jen v doprovodu
osob starších 18 let.
5. Vstup s jízdními koly a jinými dopravními prostředky je zakázán. V případě volné kapacity je možno
odložit jízdní kola za úplatu ve vymezeném prostoru v areálu koupaliště, v ostatních případech do
stojanů před vchodem na koupaliště.

II. Vyloučení z návštěvy koupaliště
1. Přístup nemají osoby s infekčním onemocněním, onemocněním kůže, hnisavými chorobami a
otevřeným poraněním, byť i obvázaným.
2. Přístup nemají také osoby podnapilé, zahmyzené, ve špinavém oděvu.
3. Dále se může odepřít návštěva osobám, jejíchž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na
pořádek, bezpečnost provozu a čistotu na koupališti, jakož i osobám, nerespektujícím mravní
a společenské zásady.

III. Návštěvníkům není dovoleno
1. Pohybovat se v prostoru koupaliště pomocí motorových i nemotorových vozidel, včetně
dětských vozítek, kolečkových bruslí, skateboardů a jiných obdobných prostředků. Jedinou
výjimkou je pohyb našich nejmenších návštěvníků na dětských kočárcích a pohyb osob s
omezenou pohyblivostí pomocí ručních či motorových vozíků.
2. Obtěžovat druhé návštěvníky nevhodným chováním, které odporuje zásadám bezpečnosti a
mravnosti.
3. Upravovat či poškozovat, případně odnášet zařízení a vybavení koupaliště.
4. Přelézat či jinak překonávat ploty, zábrany a zábradlí.
5. Odnášet majetek jiných návštěvníků.

6. Znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště praním či mácháním prádla, odhazováním
odpadků mimo prostor k tomu určený.
7. Potápět, srážet a vhazovat druhé návštěvníky do vody, bezohledným plaváním ohrožovat
jejich bezpečnost. Skákat do bazénu z podélných stran. Je zakázáno plivat a močit do bazénu,
používat při koupání krémů (před vstupem do bazénu je třeba krém z těla smýt při použití
teplé vody v umývárně – bez plavek).
Dále je zakázáno svévolně přemísťovat zařízení koupaliště, pouštět hlasitě tranzistorové
přijímače, pískat, křičet a jinak se hlučně chovat, vstupovat do bazénu mimo brodítko a
vyžadovat od zaměstnanců koupaliště služby odporující tomuto provoznímu řádu a jejich
pracovní náplni.
Hrát karty a jiné hazardní hry o peníze.
Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat služby zaměstnanců koupaliště.
8. V prostoru koupaliště, ohraničeném zábradlím je zakázáno:
 Vnášet skleněné předměty – v případě rozbití ohrožuji bezpečnost návštěvníků.
 Kouřit, jíst a pít nápoje z nádob, při jejichž převrhnutí hrozí rozlití nápoje.
 Pobývat nebo vcházet do tohoto prostoru oblečen jinak než v plavkách a obut jinak než
v plážové obuvi nebo bos.
9. Hrát tvrdými míči v prostoru, určeném pro odpočinek návštěvníků koupaliště jakoukoliv hru.
Pro tento účel je vyhrazen prostor v jihovýchodní části areálu koupaliště.
10. Je zakázáno do areálu koupaliště vodit jakákoliv zvířata.
11. Je zakázáno používání potápěčských brýlí a ploutví.

IV. Pokyny a informace pro návštěvníky
1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců koupaliště
(správce, plavčíci, pokladní, uklízečka při výkonu své práce), kteří jsou osobně odpovědni za
provoz a bezpečnost návštěvníků a přesné dodržování provozního řádu koupaliště. Správce,
plavčík i pokladní jsou oprávněni dle tohoto návštěvního řádu vyloučit návštěvníka z koupaliště
před vstupem na koupaliště i v době jeho přítomnosti na koupališti v případě opakovaného
porušování návštěvního řádu nebo nerespektování jejich pokynů.
2. Za ztráty zapůjčeného vybavení (zámek od šatnové skříňky, šatnové číslo apod.) je
návštěvník povinen zaplatit částku ve výši ztraceného předmětu. Znečištění jakékoliv místnosti
nebo poškození zařízení musí návštěvník rovněž uhradit.
3. Udržujte čistotu. Odpadky odkládejte do košů (popelnic) rozmístěných v areálu koupaliště.
4. Každý návštěvník je povinen před prvním vstupem do bazénu důkladně se omýt mýdlem bez
plavek v prostorách sprch.
Důrazně všechny žádáme, aby se nemyli mýdlem oblečeni v plavkách a to z těchto důvodů:
a) Umytí nemůže být dostatečné
b) Mýdlo se v plavkách sráží a velmi znečišťuje vodu v bazénu.
Koupající se používají plavky, které musí být čisté. Z hygienických důvodů a zajištění čistoty
vody v bazénech je vhodné převléknout se do plavek až po příchodu na koupaliště.
Ve spodním prádle je vstup do bazénu ZAKÁZÁN.Kraťasy či plavky šortkového střihu jsou
povoleny,pokud si je návštěvníci převlečou až po vstupu na bazén.
5. Z důvodu zajištění čistoty vody v koupališti je každý návštěvník povinen osprchovat se před
vstupem do bazénu ve venkovní sprše.
6. Vstup do dětského brouzdaliště je pouze pro děti do 8 let. Doporučuje se dohled dospělé
osoby. U dětí do 5 let je dohled dospělé osoby nutný.
7. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení koupaliště, šetřit vodou a ihned po použití
uzavřít kohoutky sprch a ostatních vodních zdrojů.
8. Návštěvníkům koupaliště v jejich vlastním zájmu doporučujeme: - pohybovat se opatrně,
zvlášť na mokrých prostorách dlažby v umývárnách, WC a okolí bazénu, kde je nebezpečí
uklouznutí a z toho plynoucího možného úrazu.
9. Za poskytnutí první pomoci a ošetření způsobených poranění jsou odpovědní plavčíci.
10. S připomínkami a stížnostmi se obracejte v provozní době na správce koupaliště, případně
osobně, písemně nebo telefonicky na provozovatele na adrese:
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31
Lipník nad Bečvou, tel. 581 773 756.

V. Odpovědnost za odložené věci
Provozovatel odpovídá za odložené věci dle § 2945 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
jen tehdy, byly-li odloženy na místě určeném provozovatelem k odložení věci – uzamčené
skříňky v šatnách. Za odložené věci se považují věci, které se podle charakteru příslušného
provozu (rekreační využití koupaliště) zpravidla odkládají. Za větší částky peněz, cenin,
cenností a klenotů provozovatel neodpovídá.
Jestliže byla škoda na věcech způsobena zaviněním nebo nedbalostí návštěvníka,
provozovatel odpovědnost nenese.
Povinností návštěvníka je odcizení odložené věci neprodleně nahlásit správci koupaliště a
Oddělení Policie ČR v Lipníku nad Bečvou.
Předměty nalezené na koupališti (např. zapomenuté brýle a jiné drobnosti) odevzdejte,
prosím, v pokladně.

VI. Provozní doba koupaliště:
v pracovních dnech
o sobotách a nedělích

10:00 hod. – 19:00 hod.
09:00 hod. – 19:00 hod.

VII. Ceník
Vstupné:
Celodenní

dospělí
děti do 15 let

70,- Kč
40,- Kč

dospělí
děti do 15 let
Odpolední (po 15:00 hod.) dospělí
děti do 15 let
Služby:
Úschova kola
Zapůjčení volejbalové sítě
Zapůjčení slunečníku
Vratná záloha za klíč od šatní skříňky

30,- Kč
20,- Kč
35,- Kč
25,- Kč

Krátkodobé (90 min.)

Kontakty:
Policie ČR
158
Lékařská služba
155
Městská policie Lipník n. B.
Provozovatel: Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o.

20,- Kč / ks
60,- Kč / hod
30,- Kč / ks
50,- Kč
581 773 808
581 202 222
581 722 156
581 773 756

V Lipníku nad Bečvou dne 6. června 2019

Ing. Dušan Pořízka, v.r.
ředitel

