POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
PLÁŽOVÉHO KÚPALISKA V ŽIARI NAD HRONOM
Zásady správania sa návštevníkov kúpaliska.
1) Vstup na kúpalisko je možný len po zakúpení vstupenky na elektronickej registračnej pokladnici.
2) Predaj lístkov začína otvorením kúpaliska a končí sa 1 hodinu pred zatvorením. Vstupenka platí
v ten deň, kedy bola zakúpená.
3) Deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
4) Do plaveckej zóny majú vstup povolený len osoby staršie ako 15 rokov, ostatní len v sprievode
dospelých.
5) Pri plnom obsadení kúpaliska 2000 osôb je možné uzavrieť kúpalisko a ukončiť predaj
vstupeniek.
6) Návštevníci sa môžu kúpať len v plavkách, platí to aj pre deti do 3 rokov.
7) V oblečení a v topánkach je zakázané prechádzať cez brodiská ku bazénom.
8) Pred vstupom do bazéna je každý povinný sa osprchovať.
9) Na kúpalisko je vstup povolený len zdravým osobám.
10) Z kúpaliska bude vypovedaný každý, kto napriek napomenutiu zodpovedného pracovníka bude
mať neslušné a rušivé správanie.
11) Predmety, ktoré sa nájdu v priestoroch kúpaliska, treba odovzdať správcovi, ktorý ich zapíše
do knihy nálezov.
12) Návštevníci, ktorí nie sú plavci, sa môžu kúpať len vo vode vyhradenej pre neplavcov.
13) Z dôvodu vzniku nebezpečia úrazov je zakázané:
- skákať do vody
- spúšťať sa zo šúchaly a tobogánu dolu hlavou
- potápať sa a používať pomôcky pre potápačov
14) Návštevník musí mať slušné a čisté plavky a svojím správaním nesmie porušovať zásady
mravnosti a slušnosti.
15) Návštevníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny.
16) Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o. nie sú zodpovedné ako prevádzkovateľ za škody,
poranenia, úrazy spôsobené neopatrnosťou návštevníka.
17) Návštevníci sú povinní chrániť kúpalisko, zbytočne neplytvať vodou a po osprchovaní ihneď
uzatvoriť ventily spŕch. Sú povinní uhradiť škody alebo straty, ktoré boli ich vinou spôsobené
na zariadení kúpaliska.
18) Priania alebo sťažnosti týkajúce sa prevádzky alebo zamestnancov kúpaliska treba zapísať
do knihy prianí a sťažností.
19) Na plážovom kúpalisku je zakázané:
- správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť ostatných
- volať o pomoc bez dôvodu
- vzájomne sa potápať, zrážať a pod.
- znečisťovať vodu a ostatné priestory
- fajčiť v kabínkach na prezliekanie,
- odhadzovať sklenené a iné predmety v areáli
- vodiť na kúpalisko psy alebo iné zvieratá,
- hrať loptové hry mimo vyhradených miest.
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