PROVOZNÍ ŘÁD
pro návštěvníky letního koupaliště „AMERYKA“ v Jablunkově

1. Vstup do celého areálu koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou
vydává pokladna koupaliště.
2. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně
podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se
s ním seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán
z areálu koupaliště.
3. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
4. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně
označené místo se skříňkou první pomoci. První pomoc poskytuje vyškolený
zaměstnanec koupaliště – plavčík, který v případě potřeby zavolá lékaře. Lékárnička
první pomoci je v místnosti pro plavčíky.
5. V případě poškození zdraví při koupání, slunění a pobytu v areálu koupaliště, stejně tak
při poškození vybavení areálu jsou návštěvníci povinni oznámit událost zaměstnancům
provozovatele, kteří zabezpečí okamžitou první pomoc s případným ošetřením. O
zranění bude proveden zápis.
6. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si
způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
7. Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady
hygieny.
8. V zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se
jen v prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíka.
9. Každý návštěvník koupaliště je povinen dodržovat všechny pokyny a ustanovení
provozního řádu, pokyny plavčíků a personálu koupaliště. Dětem mladším 10-ti let je
návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.
10. Všechna technická zařízení používají návštěvníci na vlastní nebezpečí.
11. Na koupališti je zakázáno hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa
k tomu vyhrazená.
12. Používání dětských atrakcí na koupališti (houpačky, pirátská loď, lanové přelézačky
atd.) je na vlastí nebezpečí. Na děti dohlížejí osoby starší 18-ti let.
13. Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí.

