
Návštěvní řád plaveckého bazénu Domažlice

Adresa provozovatele:

Adresa:                                    Správa sportovních zařízení města Domažlice
                                                 U Zimního stadionu 291
                                                 344 01  Domažlice
                                                 tel.: 379 720 012
                                                 IČ: 252 41 958, DIČ: CZ25241958

S tímto řádem jsou povinni se seznámit všichni návštěvníci a zavazují se jej
dodržovat.

Uhrazením vstupného se každý návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování všech
 ustanovení Návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu.

VSTUP DO AREÁLU PLAVECKÉHO BAZÉNU

  Vstup do prostor plaveckého bazénu je povolen osobám od 1 roku pouze v provozní 
době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou
dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací dobou plaveckého bazénu a končí jednu 
hodinu před koncem otevírací doby. Návštěvník je povinen si zkontrolovat vrácení 
peněz a dobu vstupného ihned po zakoupení - pozdější reklamace nebudou uznány.

Vstup do prostor plaveckého bazénu je návštěvníkům umožněn pouze ve stanovené 
provozní době
 s platnou denní nebo předplatnou vstupenkou / permanentkou /, kterou si návštěvník
zakoupí
 v pokladně na předem určenou dobu.

Vstupem do prostor plaveckého bazénu a úhradou vstupného projevuje návštěvník 
souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu. Návštěvník je povinen dbát 
ustanovení Návštěvního řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými 
v prostorách plaveckého bazénu a dále pokyny obsluhujícího personálu plaveckého 
bazénu.

Prostory bazénu jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem a návštěvník
po vstupu do plaveckého bazénu souhlasí s pořizováním kamerového záznamu pro 
interní účely.

Dětem mladším dvanácti let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 
osmnácti let.   Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě plně zodpovědný.

http://plavecky-bazen.domazlice.info/


Dětem do jednoho roku je zakázán vstup do bazénů, tento zákaz vychází ze zákonných 
norem ČR. Osobám každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v
plavkách  přiléhavého typu. Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není 
určen k plavání, či v jiných atypických oblecích.

Zakazuje se zejména užití trenýrek nebo jiného spodního prádla, krátkých kalhot s 
kapsami nebo kovovými či plastovými doplňky a ozdobami, jako plaveckého úboru.

Do velkého bazénu mají povolen vstup děti až od 3 let a pouze v doprovodu 
odpovědné dospělé

osoby.

 Před vstupem do plaveckého bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických 
důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a 
čistou vodou. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou    
(gumičkou) nebo použít koupací čepici.

Při naplnění kapacity plaveckého bazénu se vstup dočasně omezuje.

Při překročení zaplaceného času je návštěvníkovi při odchodu z plaveckého bazénu 
účtován doplatek podle schváleného ceníku.

Ve všední dny, mimo státních svátky a prázdnin je provoz plaveckého bazénu pro 
veřejnost v čase od 8:00 do 13.00 hod omezen z důvodu konání plavecké školy 
základních a mateřských škol

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY PLAVECKÉHO BAZÉNU

 Do plaveckého bazénu nemají přístup osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem 
drog, dále
 pak osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob / 
např. kožní
 onemocnění, otevřená poranění, bacilonosiči střevních a jiných obdobných chorob, 
osoby se záněty očních spojivek, s epilepsií a také osoby zahmyzené/.

 Do plaveckého bazénu je zakázán vstup osobám nacházejících se v karanténě pro 
výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla 
přenosná nemoc a nemocný není izolován.

 Vstup do plaveckého bazénu bude odepřen i osobám, jejichž návštěva by mohla mít 
prokazatelně vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu zařízení.

 Z plaveckého bazénu bude vykázán bez nároku na vrácení vstupného ten návštěvník,
který přes napomenutí odpovědného pracovníka plaveckého bazénu nedodrží 
ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědného 
pracovníka plaveckého bazénu.

   Z plaveckého bazénu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží 
ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů zodpovědných zaměstnanců, a 



to bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li návštěvník v takovém případě plavecký 
bazén na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat policii ČR.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 V prostoru plaveckého bazénu je přísně zakázáno kouřit, plivat a smrkat na podlahu 
nebo do vody, stříhat vlasy a nehty, holit se nebo provádět pedikúru.

 Brát s sebou do prostoru bazénu skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost
návštěvníků.

 V prostoru plaveckého bazénu je zakázáno působit hluk, pískat, křičet, volat o pomoc
bez příčiny, běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně na jiné 
osoby stříkat, skákat z bočních stran do bazénu, zákaz tzv. “koňských zápasů“ a 
dopouštět se jakýchkoliv dalších nepřístojností, které obtěžují ostatní návštěvníky 
hlukem nebo ohrožením jejich osobní bezpečnosti, nebo ruší pořádek.

 Použití plaveckého bazénu a atrakcí bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných 
zaměstnanců plaveckého bazénu není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, 
kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v 
prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn tyto návštěvníky do prostor pro neplavce 
vykázat. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý rozhodnutí plavčíka respektovat.

 Svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno.

 V celém areálu platí zákaz praní nebo čištění prádla.

 Do plaveckého bazénů  je zakázáno vnášet kapesníky, papírové kapesníky a ubrousky.

 Do plaveckého bazénu je zakázáno vodit zvířata.

 Do plaveckého bazénu je zakázáno s sebou brát, odkládat nebo odhazovat skleněné 
věci, žvýkačky, jehly, špendlíky, holící čepelky, injekční stříkačky a jiné předměty 
ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 V prostorách šaten je zakázáno jíst potraviny a pít jakékoliv nápoje vyjma 
neochucených vod v plastových obalech. 
 Přísný zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů platí v celém areálu plaveckého
bazénu (vyjma restaurace).
 V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení 
a ostatních
 zařízení plaveckého bazénu. Zároveň platí zákaz používání vlastních elektrických 
spotřebičů.

 Je zakázáno brát sebou do bazénů a používat potápěčské brýle, šnorchl, plavací 
ploutve, puky, míčky, jakékoliv nafukovací předměty pro vodní hry. Povoleny jsou 
pouze plavecké brýle v bazénu pro plavce, v dětském bazénu jsou povoleny nafukovací
kruhy. Nafukovací rukávky jsou povoleny ve všech bazénech.



 Je zakázáno sedět na oddělovacích prvcích plaveckých drah a bezdůvodně se jich 
chytat.

  Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví.
V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a 
ostatního zařízení.

Je zakázáno vyžadovat na zaměstnancích plaveckého bazénu služby a úkony, které 
odporují Návštěvnímu řádu.

Přinášet jakékoliv hořlaviny

Do areálu plaveckého bazénu je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně.

Telefonní čísla:

Linka tísňového volání: 112

Záchranná služba    tel.:  155
Městská policie:      tel.:  156
Policie:                    tel.:  158
Požární útvar           tel.:  150



PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 Doba pobytu na vstupenku začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 Zakoupí-li si návštěvník vstupné na dobu přesahující stanovenou dobu a nebude-li
moci celé této doby využít, nemá nárok na vrácení poměrné části vstupného.
 Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten zvenku. 15 minut před
ukončením  provozu  je  návštěvník  povinen  opustit  bazén,  aby  se  stačil  obléci  do
uzavření šaten.
 Návštěvníci  bazénu  používají  vlastní  plavky,  které  musí  být  čisté.  V trenýrkách,
kraťasech, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je
zásadně vstup do bazénů zakázán.
 Návštěvníci  se  musí  v  prostorech  bazénu  pohybovat  opatrně,  dbát  na  vlastní
bezpečnost a na bezpečnost ostatních návštěvníků. Organizace nenese odpovědnost za
škody  vzniklé  návštěvníkovi  jeho  vlastní  neopatrností  nebo  nedodržováním  tohoto
návštěvního řádu.
  Za  poranění  a  úrazy,  které  si  návštěvník  způsobí  vlastní  neopatrností  nebo
nedodržením tohoto řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 Každý  návštěvník  je  povinen  bezpodmínečně  uposlechnout  pokynů  zaměstnanců,
kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto
řádu.
 Doporučuje se nebrat do areálu plaveckého bazénu cenné věci a větší obnosy peněz:
jejich uložení je možné pouze na místě k tomu určeném a za jejich ztrátu provozovatel
nenese odpovědnost.

 Obslužný personál má při plnění svých pracovních povinností neomezenou možnost 
vstupu
 do všech prostorů plaveckého bazénu.

 Provozovatel plaveckého bazénu neodpovídá za škodu na vozidlech zaparkovaných 
na parkovištích plaveckého bazénu, též za odložená kola a za věci ponechané v 
kočárcích mimo uzamčené prostory.

 Je zakázáno neoprávněně používat záchranná zařízení a předměty první pomoci.

  Provozovatel plaveckého bazénu může vyčlenit částečnou kapacitu bazénu či uzavřít 
celý areál pro sportovní akce. Taková to změna bude včas oznámena na návěstí u 
vchodu do plaveckého bazénu a na internetových stránkách.

  Veškerá zařízení pro skoky do vody jsou určena přednostně pro organizovaný trénink, 
ostatním návštěvníkům je vstup na skokanská zařízení dovolen po dohodě s plavčíkem 
a veřejnost je povinna řídit se jeho pokyny.

  Rozsah používání plaveckého bazénu je v některých provozních hodinách omezen. 
Tyto hodiny jsou zcela nebo jen částečně vyhrazeny tréninkům sportovců nebo 



pořádání jiných sportovních akcí. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem sportovní akce 
narušovat.


