PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
LETNÉ KÚPALISKO VRÚTKY
SEZÓNA 2019

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Prevádzkovateľ: Plavecký a vodnopólový klub VRÚTKY
Adresa: VRÚTKY, Horná 5377
IČO: 17059593
DIČ: 2020598679
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Pobočka Vrútky,
IBAN: SK220900000000507141597
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Vstup do areálu kúpaliska:
Kúpalisko je otvorené denne pre verejnosť v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Každá
zmena otváracích hodín bude vždy včas oznámená výveskou pri vstupe do areálu
kúpaliska.
Okamžitá kapacita kúpaliska je 750 ľudí, denná kapacita je 900 ľudí. Pri ich prekročení
má prevádzkovateľ právo areál kúpaliska pre verejnosť úplne, resp. dočasne uzavrieť.
Vstup do areálu kúpaliska v prevádzkových hodinách je povolený len na platnú
vstupenku, ktorú si zákazník zakúpi v pokladni kúpaliska a na permanentku vydanú
prevádzkovateľom.
Ceny vstupného, sezónnych permanentiek a iných zliav budú uvedené pri vstupe do
areálu kúpaliska.
Vstupom do areálu kúpaliska s platnou vstupenkou (permanentkou) sa každý návštevník
dobrovoľne podriaďuje ustanoveniam tohto poriadku a pokynom zodpovedných
pracovníkov (vedúci kúpaliska, plavčíci).
Vylúčenie z návštevy kúpaliska:
Do areálu letného kúpaliska nebude povolený vstup osobám, ktoré sú pod vplyvom
alkoholu, ktoré sú postihnuté horúčkou, zápalmi, nákazami a odpor budiacimi chorobami,
vyrážkami sprevádzanými výtokmi hnisu, osobám v karanténe, osobám zahmyzaveným,
špinavým, zapáchajúcim a tiež osobám, ktoré v minulosti nerešpektovali a hrubo
porušovali tento prevádzkový poriadok.
Z priestoru areálu kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný každý
návštevník, ktorý bude ignorovať a porušovať tento poriadok, alebo neuposlúchne
pokyny zodpovedných pracovníkov, osoba ktorá požije nadmerné množstvo alkoholu
a svojím správaním bude ohrozovať tak svoju ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov.
Prevádzkové pokyny:
Vstup z trávnatých plôch na okolité plochy okolo bazénov je možný len cez vodné brody
a bez topánok.
Pred vstupom do bazénov je návštevník povinný sa osprchovať.
Návštevníci sú povinní udržiavať v areáli kúpaliska a v okolí bazénov čistotu a poriadok.
Počas prevádzky je zakázané skákať z bočných strán bazénu a na vstup použiť schodíky.
Návštevníci sú povinní šetriť zariadenia v areáli kúpaliska a uhradiť škody, ktoré
spôsobili.
Návštevníci sa môžu so sťažnosťami, pripomienkami a podnetmi obracať priamo na
vedúceho kúpaliska
Návštevník musí mať slušný a čistý kúpací odev, slipové plavky, nie plážové – šortky,
bermudy, kraťasy (kúpací odev pre otvorené vodné plochy a voľnočasové aktivity).
Návštevník si sám zodpovedá za cenné veci, predmety, peniaze.
V areáli kúpaliska sa zakazuje:
Správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť svoju, ako aj bezpečnosť ostatných
návštevníkov, hlukom rušiť kľud ostatných návštevníkov.
Volať o pomoc bez príčiny.
Skákať z bokov bazénu do neho.
Znečisťovať vodu močením, pľuvaním, odhadzovaním odpadkov, umývaním rúk
mydlom, praním bielizne atď.
Fajčiť, jesť, chodiť obutý v priestoroch na rohožiach okolo všetkých bazénov.
Vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska.
Používať sklenené predmety v okolí bazénov.
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Záverečné ustanovenia:
Každý návštevník musí odhadnúť svoje schopnosti a je zodpovedný za svoju bezpečnosť.
Prvú pomoc poskytuje plavčík, ktorý v prípade nutnosti privolá lekársku pomoc.
Prvá pomoc sa poskytuje v priestoroch na to určených.
Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov kúpaliska.

Pracovníci zodpovední za úpravu vody:
Pizur Marián – plavčík
Kačka Miroslav – strojník
Čulák Juraj – plavčík
Zodpovední plavčíci:
Čulák Juraj
Digaňa Michal
Hrk Jakub
Kačka Jakub
Kačka Michal
Kolář Simon

Kompaník Tomáš
Matoušek Patrik
Náčinák Lukáš
Pizur Marián
Stehlík Jakub
Valko Michal

Ing. Juraj Čulák - zodpovedný vedúci
Plavecký a vodnopólový klub Vrútky – prevádzkovateľ letného kúpaliska Vrútky
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