
ČLÁNEK 1 Vstup do bazénové části Vodního a saunového světa
1.  Vstup do zařízení Vodního a saunového světa je povolen pouze s platným – elektronickým náramkem – dále jen vstupenka. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku u pokladny.
2.  Za ztracený nebo použitý dárkový poukaz nebo dárkový poukaz s prošlou dobou platnosti se náhrada neposkytuje.
3.  Vstupem do Vodního a saunového světa se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců Vodního a saunového světa.
4.  Dětem mladším 10 let je vstup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
5.  Doprovod, který se přímo neúčastní koupání, je povinen převléknout se do čistých šortek nad kolena, trička a použít pantofle z nenasákavého materiálu bez ponožek.
6.  Používání některých zařízení Vodního a saunového světa je omezeno věkem, nebo je děti do 10 let smí používat pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Za tato zařízení se považují všechna, která vytvářejí proud vody (chrliče, vodopády) a páry 

(parní kabina).
7.  Pokladní je oprávněna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není dovolen přístup.
8.  Vedení Vodního a saunového světa může ve výjimečných případech vyčlenit hodiny pro jiné účely a akce nebo trénink sportovců. Tato změna bude včas oznámena.
9.  Hloubka plaveckého bazénu: 1,20–1,60 m, hloubka kojeneckého bazénu: 1,10 m, hloubka whirlpoolu: 0,75 m

ČLÁNEK 2 Vyloučení z návštěvy Vodního a saunového světa
1.  Do Vodního a saunového světa nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Děti ve 

věku do 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou (platí přiměřeně i pro organizované plavání kojenců a batolat – samostatný návštěvní řád).
2.  Z Vodního a saunového světa může být vykázán bez vrácení vstupného ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků plaveckého areálu. V krajním případě, podle 

povahy přestupku, může vedení Vodního a saunového světa požádat o zakročení příslušníky Městské policie či Policie ČR.

ČLÁNEK 3 Pokyny pro návštěvníky
1.  Každý návštěvník Vodního a saunového světa je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, 

relaxaci a sportu.
2.  Účastníci pronájmů budou vpuštěni pouze při použití čipových hodinek. Mimo dobu vyhrazenou placenému pronájmu je pobyt těmto osobám zakázán, jsou povinni zakoupit si časovou vstupenku v pokladně a užívat bazénové zařízení jako 

veřejnost.
3.  Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen doplatit další poplatek dle aktuálního ceníku.
4.  Návštěvník je upozorněn na konec návštěvní doby, poté je povinen neprodleně opustit placené prostory Vodního a saunového světa.
5.  Návštěvníci jsou povinni používat šatní skříňky, svlékat se, odkládat svoje věci a oblékat se pouze v prostorách šaten, dále jsou povinni dávat pozor na své věci a nenechávat je bez dozoru. Místem určeným k odkládání finanční hotovosti, klenotů, 

peněženek, osobních dokladů, platebních karet či mobilních telefonů a dalších cenností jsou pouze trezory naproti recepci. Předměty nalezené v areálu odevzdejte v pokladně, kde budou zapsány do knihy nálezů.
6.  Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénu je zásadně zakázán vstup ve spodním prádle, trenýrkách s kapsami a šortkách. Volné plavky (bermudy) jsou povoleny. Plavky ani potřeby osobní hygieny se nepůjčují.
7.  Přebalování dětí je povoleno pouze na přebalovacích pultech v prostorách dámských, pánských šaten a bazénového WC. Kojení je ve Vodním a saunovém světě povoleno vyjma parní kabiny, whirpoolu, relaxačního bazénu, plaveckého bazénu 

(ve vodě).
8.  Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Pokud si klient chce namočit v bazénu vlasy, je povinen si je umýt šamponem a řádně opláchnout vodou. 

Při odchodu do šaten je žádoucí provést hrubé osušení v prostorách sprch, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno pouze ve sprchách.
9.  Ve všech prostorech, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.
10.  Hloubky v bazénu jsou zřetelně označeny. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití adekvátních nadlehčovacích pomůcek a při současném doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.
11.  Skokanská zařízení (startovní bloky) mohou návštěvníci využívat výhradně se souhlasem a za dozoru osoby pověřené. Skákat z podélných stran bazénu a vyvýšených okrajů bazénů je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
12.  Vjezd s invalidním vozíkem je povolen pouze se speciálními návleky na kola vozíku, které se navlečou těsně před vstupem do prostor bazénu, nebo po důkladném očištění kol vozíku. Vstup s dětskou autosedačkou je povolen pouze po předcho-

zím očištění dezinfekcí umístěnou u přebalovacích pultů v prostorách šaten.
13.  Organizované pronájmy s dětmi budou vpuštěny do šaten 10 minut před zahájením pouze za přítomnosti dospělé osoby, která zajistí jejich bezpečnost stálým dohledem od vstupu do šaten. Je nepřípustné, aby se účastníci kurzů a pronájmů 

zdržovali v těchto prostorách před započetím výuky bez dohledu osob pověřených jejich výukou nebo dohledem. Zaměstnanci neručí za bezpečnost účastníků pronájmů. Pedagogický dozor, resp. trenéři (vedoucí kurzů), v průběhu výuky (tré-
ninku) plní ochranný dohled a přebírají plnou zodpovědnost za bezpečnost účastníků pronájmu v bazénech. Jsou osobně přítomni jejich odchodu od bazénu, zodpovídají za jejich bezpečnost ve sprchách i v šatnách. Dohled končí odchodem 
posledního žáka (účastníka kurzu) z šaten. Prostor šaten musí opustit nejpozději 15 minut po ukončení pronájmu.

14.  Při poškození kteréhokoli zařízení, vybavení nebo znečištění zařízení, vybavení Vodního a saunového světa je návštěvník povinen způsobenou škodu zaplatit dle určení provozovatele.
15.  Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat plavčíka, který v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Místnost ošetřovny je zřetelně označena. Návštěvníci trpící epilepsií či jinými zdravotními obtížemi 

ohlásí toto ve vlastním zájmu plavčíkovi. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nepřebírá správa Vodního a saunového světa odpovědnost

ČLÁNEK 4 Pokyny pro návštěvníky parní kabiny
Před vstupem do parní kabiny je povinností každého návštěvníka osprchovat se teplou vodou. Doporučujeme si v parní kabině sedat na ručník položený na lavici. Doporučená délka pobytu v parní kabině je maximálně 20 minut ve čtyřech cyklech 
jdoucích po sobě. Po každém cyklu je klient povinen se osprchovat. Každý klient by měl vstup do parní kabiny konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zejména osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému. 
Všeobecně těmto osobám pobyt v parní kabině není doporučován.

V PARNÍ KABINĚ JE ZAKÁZÁNO: Stoupat a stát na lavicích, jakýmkoliv způsobem zabraňovat vyvíjení páry, přibližovat se a dotýkat ústí vyvíječe páry (hrozí akutní nebezpečí opaření klienta).

ČLÁNEK 5 Ve Vodním a saunovém světě je zakázáno

In the Water and Sauna World it is strongly prohibited

Všeobecná ustanovení
Rozvrh provozní doby pro veřejnost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na programových plakátech, na informační tabuli u vchodu nebo na internetové adrese www.infi nit.cz. O obsazení bazénu pronájmy je veřejnost informována prostřednictvím 
orientační tabule umístěné v pokladně Vodního a saunového světa. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení Vodního a saunového světa tak, aby nedocházelo k poškození nebo rozkrádání majetku – tato činnost je 
trestná a bude při jejím zjištění postupováno dle příslušných právních předpisů o ochraně majetku. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Vodního a saunového světa a nabývá platnosti dnem vyhlášení. 
Případné reklamace ze strany návštěvníků budou řešeny s vedením Vodního a saunového světa při osobním jednání. Za dodržování Návštěvního řádu osob s doprovodem ručí doprovod těchto osob. V naléhavých případech plavčík zajistí odbornou pomoc.

Linky tísňového volání:

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VODNÍHO SVĚTA

ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení
Provozně bezpečnostní řád dětského plavání plavecké školy Žabička je dodatkem Provozně bezpečnostního řádu SPORTCENTRA STEP, resp. části vztahující se k Vodnímu a saunovému světu provozovaného Vodní a saunový svět s.r.o. a každý 
návštěvník je povinen chovat se ve Vodním a saunovém světě v souladu s těmito řády. Dále je návštěvník povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny trenéra/instruktora a dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa. Vstupem do 
Vodního a saunového světa se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením těchto řádů, pokynům trenéra/instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa. V případě
nedodržení těchto řádů či neuposlechnutí pokynů trenéra/instruktora či dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa může být účastník kurzu z Vodního a saunového světa vykázán bez možnosti návratu ceny
vstupného;při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude účastník kurzu vykázán za pomoci Městské policie či Police ČR.

Vodní a saunový svět každému účastníkovi ukládá povinnost informovat trenéra/instruktora před zahájením lekce o jeho zdravotních problémech, jako jsou např. epilepsie, cukrovka, astma, těžké alergie, onemocnění
srdce a cév, onemocnění páteře, vysoký krevní tlak, a dále o těhotenství. Neučiní-li tak a dojde-li v průběhu cvičení/v důsledku cvičení ke komplikacím či zhoršení jeho stavu, neodpovídá Vodní a saunový svět za vzniklou
škodu na zdraví. Zhodnotí-li trenér/instruktor, že je možné absolvovat cvičení s jemu oznámeným zdravotním problémem, bude účastníku vždy vysvětlena a ukázána pro něj vhodná alternativa cviků; účastník je pak povinen
dbát jeho pokynů. Rodič je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu návštěvy Vodního a saunového světa. Za případné zranění dítěte nenese Vodní a saunový svět žádnou odpovědnost.

ČLÁNEK 2 Kurz kojenců a batolat s rodiči plavecké školy Žabička
Hloubka kojeneckého bazénu:  110 cm Věk dětí: 6 měsíců až 3 roky
Teplota vody:  32 stupňů Celsia Délka trvání lekce: 25 minut + 5 minut administrativa
Počet dětí v lekci:  max 7 Instruktoři jsou absolventi kurzů akreditovaných MŠMT.

ČLÁNEK 3 Pokyny pro účastníky kurzu
Vždy před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních. Rodič obdrží informační leták s pokyny ke kurzu. Ke vstupu na kurz opravňuje
účastníka registrace v online systému. Na kurz má přístup dítě a k němu pouze 1 dospělá osoba.

1.    Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu bude z jeho klientského účtu odečtena navštívená lekce a za vratnou zálohu 100 Kč předány čipové hodinky, které se po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací narecepci.
2. Rodič přichází s dítětem do šaten nejméně půl hodiny před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu.
3.  V prostorách dámských i pánských šaten je vyčleněný prostor, kde jsou k dispozici přebalovací pulty, koš na pleny, prostor na kojení a postýlka.
4. Při užití přebalovacího pultu použije rodič svůj vlastní ručník, na který si dítě položí.
5. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě.
6.  Rodič s dítětem poté odchází do prostor sprch. Ve sprchách se řádně omyjí mýdlem a osprchují bez plavek teplou vodou. Pokud si klient chce namáčet vlasy v bazénu, je povinen si je před vstupem do bazénu umýt šampónem nebo použít 

koupací čepici. Dále jsou rodiče povinni se odlíčit.
7. Každé dítě musí používat své vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou či plenu určenou do vody. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte důkladně vyprány.
8. Po dobu kurzu je vestavěný whirlpool určen pouze účastníkům dětského plavání plavecké školy Žabička.
9. Rodič po skončení lekce dítě vždy řádně omyje, osuší a zabalí do suché osušky. Má také možnost využít s dítětem parní kabinu. Poté odchází do šaten.
10.  Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty Vodního a saunového světa, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými 

a otevřeným ranami, osoby nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.
11. V průběhu trvání kurzů může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodů různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků.
12. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.

ČLÁNEK 4 Kurzy předškolních dětí bez rodičů plavecké školy Žabička
Hloubka bazénu: 120–160 cm Věk dětí: 3–10 let 
Teplota vody: 28 stupňů Celsia Délka trvání lekce: 40 min + 5 min administrativa
Počet dětí v lekci: 6–10 dětí = 1 instruktor 11–15 dětí = 2 instruktoři
Děti jsou rozřazovány do skupin dle plaveckých dovedností a věku.
Instruktoři jsou absolventi kurzů akreditovaných MŠMT.

ČLÁNEK 5 Pokyny pro účastníky kurzů bez rodičů
1.  Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu bude z jeho klientského účtu odečtena navštívená lekce a za vratnou zálohu 100 Kč předány čipové hodinky, které se po skončení kurzu při odchodu z šatnyvrací na recepci
2. Rodič přichází s dítětem do šatny včas, aby mu pomohl s důkladnou hygienou a převléknutím do plavek
3. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě
4. Poté rodič s dítětem odchází do prostor sprch, kde dítě důkladně bez plavek umyje mýdlem a teplou vodu. Vlasy je nutné umýt šamponem, nebo použít koupací čepici.
5. Dítě vstupuje do bazénu v plavkách, které musí být před každou lekcí důkladně vyprány.
6. Po vykonání důkladné hygieny, rodič vstupuje s dítětem do prostor před turnikety a to 5 minut před začátkem lekce. Zde vyčká příchodu instruktora, který si celou skupinku dětí včas vyzvedne.
7.  Rodič v šatech nevstupuje za turnikety do prostor bazénu, pokud nehodlá využít bazén jako zákazník. V tomto případě vykoná v prostorách sprch důkladnou hygienu a poté se převlékne do plavek, které jsou před každou návštěvou bazénu vyprány.
8. Veškeré potřebné pomůcky pro kurz plavání dětem zapůjčí instruktor v průběhu lekce, dle svého uvážení.
9. Rodič je povinen své dítě po skončení kurzu opět včas vyzvednout v místě před turnikety, kam jsou děti vzápětí po uplynutí 45 minut přivedeny instruktorem.
10. Nedostaví-li se rodič pro své dítě včas, nenese Vodní a saunový svět s.r.o. za dítě žádnou zodpovědnost
11. V průběhu trvání kurzů může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodů různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků.
12.  Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, osoby 

nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.
13. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.

Instructions for the course participants without being accompanied by parents
1.  Parent comes at the reception desk where the attended lesson will be deducted from his/her client‘s account and a he/she will get a chip wristwatch for a refundable deposit of 100 CZK. The chip wristwatch must be given back to the reception 

after the course ends.
2. Parent comes with a child in the cloakroom in time to help him/her with proper hygiene and to change into his/her swimwear.
3. Parent encourages the child to go to the toilet.
4. The parent and the child go into the shower area where the child is being properly washed with soap and warm water and without wearing a swimsuit. Hair must be washed with shampoo, otherwise a bathing cap must be used.
5. Child enters swimming pool in a swimsuit, which must be properly washed before each lesson.
6. After the proper hygiene, the parent and the child enter the area in front of the turnstiles at least 5 minutes before the lesson begins. Here, you are supposed to wait for an instructor who will pick up a group of children in time.
7.  Parent must not enter the area of the swimming pool behind the turnstile in clothes unless he/she wants to use the pool as a customer. In this case, he/she performs proper hygiene in the shower room and then changes into a swimwear that 

is properly washed before each visit to the pool.
8. The instructor will borrow all the necessary equipment for the swimming course for children during the lesson at his/her discretion.
9. Parent is obliged to pick up the child in time at the end of the course, at the same place in front of the turnstiles, where the children are taken by the instructor after 45 minutes.
10. If the parent does not pick up the child in time, neither the Water and Sauna World s.r.o. nor the Žabička Swimming School has no responsibility for the child.
11. During the course duration, the changes or modifications may occur for reasons of different children‘s capability and skill levels, or due to the cancellation of more participants.
12.  Parents and children with diseases that could infect and endanger other clients, i.e. people with lice infested hair, skin rashes, warts, infectious diseases and inflammations, purulent and open wounds, people suffering from a cold and bacilli. 

In addition, quarantined persons who have a transmitted disease or have been infected in the home or surrounding area.
13. Participants have to respect the instructions of both the coach/instructor and staff of the Water and Sauna World during the lesson.

ČLÁNEK 6 Další informace
• Při výuce jsou zásadně používány pomůcky a hračky omyté, řádně dezinfikované, atestované a schválené Hlavním hygienikem ČR.
• Dezinfekci pomůcek zajišťují instruktoři plavecké školy Žabička po každém ukončení kurzů. Poté jsou pomůcky uloženy v prostorách tomu určených.
• Před každým začátkem kurzu zkontroluje instruktor plavecké školy Žabička teplotu vody a vzduchu.
• Pokud do prostorů bazénu vstupuje s účastníky kurzu ještě další osoba jako doprovod, vstup má povolen pouze s předchozím souhlasem Vodního a saunového světa, v čistém oblečení (plavky/triko a šortky ke kolenům) a po umytí chodidel.

PROVOZNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD 
DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ – PLAVECKÉ ŠKOLY ŽABIČKAPROVOZOVATEL: Vodní a saunový svět s.r.o., se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, IČO: 053 470 92, DIČ: CZ053 470 92

PROVOZOVNA: Vodní a saunový svět s.r.o. v prostorách SPORTCENTRA STEP, Malletova 2350, 190 00 Praha 9

PROVOZOVATEL: Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, IČO: 24242144, DIČ: CZ24242144
PROVOZOVNA: Vodní a saunový svět s.r.o. v prostorách SPORTCENTRA STEP, Malletova 2350, 190 00 Praha 9

1. Zdržovat se ve Vodním a saunovém světě bez platné vstupenky nebo průkazky.
2. Vcházet do prostor šaten, sprch a bazénu v obuvi. Zdržovat se v prostoru bazénu v šatech.
3.  Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 10 let a pedagogického do-

provodu školních kolektivů žáků 1. stupně ZŠ a dětí mateřských škol.
4. Vstupovat do prostor označených zákazem vstupu.
5. Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénu.
6. Volat o pomoc bez vážné příčiny, bezdůvodně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.
7. Skákat z obou podélných stran bazénu.
8.  V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výzbroj (výjimečně lze povolit se souhlasem 

plavčíka).
9. Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí ve sprchách.
10.  Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem 

znečišťovat prostory areálu.
11. Koupání dětí a dospělých ve všech bazénech bez plavek.
12. Koupání v oděvu, spodním prádle.
13. Provozovat trenérskou činnost bez předchozí domluvy s provozovatelem. 

14. Pořizovat videozáznamy a fotografi e za účelem komerčního využití.
15. Měnit svévolně směr proudu vody z chrličů (jakkoliv znemožňovat volné proudění vody z chrličů).
16. Přinášet jakékoliv skleněné a ostré předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.
17. Holit se a provádět manikúru a pedikúru.
18. Vodit do budovy Vodního a saunového světa psy nebo jiná zvířata.
19. Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
20. Přemisťovat zařízení a nábytek, manipulovat s provozně technickým zařízením.
21. Kouřit ve všech prostorech Vodního a saunového světa.
22. Konzumovat jídlo v prostoru bazénu.
23. Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky.
24. Jízdní kola stavět před budovu mimo vyhrazený prostor.
25. Znečišťovat prostor před budovou, ničit zeleň, házet kamení a pohybovat se v prostoru vysázené zeleně.
26.  Vyžadovat od pracovníků Vodního a saunového světa služby odporující Návštěvnímu řádu nebo jejich pracovní 

náplni.
27.  Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Vodního a saunového světa, následkem je napomenutí, případně u zvláště 

závažných případů vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

1. To stay in the Water and Sauna World without valid ticket or a card.
2. To enter the changing rooms, showers and swimming pool in shoes. To wear clothes in the pool area.
3.  To enter environs designated for persons of another sex, with the exception of children under 10 years of age and 

teachers who accompany primary school pupils and kindergarten children. 
4. To enter the areas with a NO ENTRY sign.
5. To behave noisily, throw a ball, push other people into the pool.
6. To call for help without serious reason, to use the rescue aids and first aid kit equipment with no reason. 
7. To jump into the water from both lengthwise sides of the pool.
8.  To use diving equipment during the hours set aside for public (exceptionally, the equipment can be used with the 

permission of a lifeguard). 
9. To enter the pool without being washed in the showers beforehand.
10.  To spit into the water, to rinse your nose and mouth in the water, to urinate into the pool, to throw the garbage or to 

pollute the premises of the complex in any other ways. 
11. Swimming of children and adults in all swimming pools without a swimsuit.
12. To swim in clothes or underwear.
13. To run private teaching lessons without prior agreement with the operator. 
14. To make videos and take photos for commercial use.

15.  To change the direction of the water flow from the pool spouts wilfully (or to stop the free flow of water from the 
pool spouts in any way).

16. To bring any glass and sharp objects that endanger the safety of visitors.
17. To shave or to perform manicure and pedicure.
18. To bring dogs or other animals to the Water and Sauna World.
19. To bring chemicals that can cause fire or endanger the health of people.
20. To relocate the equipment and furniture, to manipulate with technical equipment.
21. To smoke in all areas of the Water and Sauna World.
22. To consume food in the pool area.
23. To enter the area with bicycles or to use roller skates and scooters.
24. To keep bicycles in front of the building outside the reserved area.
25.  To pollute the area in front of the building, destroy the greenery, throw stones and move in space planted with 

greenery.
26.  To require services from the staff of Water and Sauna World which are contrary to the Rules for Visitors or to their 

work duties.
27.  To disobey the instructions of employees of the Water and Sauna World that will result in warning or in case of 

serious cases in visitor‘s banish from the premises without making a claim for entrance fee compensation.

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155
POLICIE ČR

158
HASIČI

150
MĚSTSKÁ (OBECNÍ) POLICIE

156
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

112

Povinnost návštěvníka důkladně se umýt mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu, dodržování zákazu koupání ve spodním prádle, šortkách a trenýrkách vytváří rozhodující předpoklad k tomu, že bude v bazénech s cirkulací vody plavat vždy v čisté 
a zdravotně nezávadné vodě. Nedílnou součástí Návštěvního řádu jsou tabule s místními pokyny pro návštěvníky.


