MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
pro provoz městského koupaliště v Železném Brodě
Rada města Železný Brod schválila usnesením č. 267/14rm ze dne 25.6. 2014 s účinností od
26.6.2014 tento organizační řád k zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro
návštěvníky městského koupaliště v Železném Brodě.
Článek I.
VSTUP NA KOUPALIŠTĚ
1) Koupaliště je otevřeno po dobu letní sezony koupání, tj. zpravidla v měsíci červnu až září.
Dobu provozu koupaliště určuje správce koupaliště s ohledem na vodní a klimatické
podmínky. Tato doba musí být vyznačena na vývěsní tabuli na koupališti.
2) Vstup na koupaliště je povolen pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna
koupaliště podle schváleného ceníku, tj.:
celodenní:
odpolední po 15. hod.

dospělí

50,- Kč

děti

30,- Kč

dospělí

30,- Kč

děti

10,- Kč

Převlékací kabina individuální:

30,- Kč/den

Skříňka - úschovna předmětů:

20,- Kč/den

3) Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště. Vstupenka platí pouze v den jejího vydání
v době provozu. Návštěvník je povinen na výzvu odpovědných pracovníků (správce
koupaliště, plavčík) předložit vstupenku ke kontrole. Za ztracené vstupenky se náhrada
neposkytuje.
4) Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje
ustanovením tohoto organizačního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště
(plavčík atd.).
5) Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena pouze v doprovodu zletilé osoby.
6) Při plném obsazení koupaliště – může jej správce uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby,
než se koupaliště uvolní. Areál koupaliště je snímán webkamerou, která zachycuje provoz na
koupališti (celkový pohled na areál), obrazový záznam není pořizován.
Článek II.
VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY
1) Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo
kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu
vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo
psychotropních látek. Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let
mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
2) Děti mladší 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
3) Z koupaliště bude bez nároku na náhradu vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí přestoupí ustanovení tohoto organizačního řádu, nebo neuposlechne pokynů
odpovědných pracovníků (správce koupaliště, plavčík, pokladní, atd.), opije se, nebo se chová
jiným nepřístojným či rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech

koupaliště na vyzvání, je pracovník tohoto zařízení povinen rušitele pořádku vyvést, popřípadě
požádat o zákrok policejní orgány.
Článek III.
PROVOZNÍ POKYNY A POVINNOSTI PRO NÁVŠTĚVNÍKY
1) K převlékání slouží společné šatny a kabinky. Jejich provozní doba je od 10 do 19 hodin.
2) Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky, apod.) ukládají návštěvníci do skříně
s uzamykatelnými boxy, pokud ta je naplněna, tak je ukládají v úschově pokladny koupaliště.
Jinak se neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce
správci koupaliště, plavčíkovi nebo pokladní, Vždy musí být zapsány do knihy nálezů. Za
klenoty, peníze a jiné cennosti však organizace odpovídá jen do výše 1.000,- Kč.
3) Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásadu
slušnosti.
4) Návštěvníci, kteří neumí plavat, nebo plavou nedokonale, mohou se koupat jen v prostoru pro
neplavce. Plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce. V zájmu
vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout.
5) Návštěvnici jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení koupaliště.
Návštěvníci jsou povinni se před každým vstupem do bazénu osprchovat.
6) Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu
pohybovat opatrně po hladkých, mokrých plochách – podlahách a na nerovném terénu,
a vyvarovat se tak uklouznutí, případně i úrazu. Správce koupaliště nenese odpovědnost za
škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrnosti, nebo
nedodržováním tohoto řádu.
7) Návštěvnici jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchování
ihned uzavřít kohout sprch. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou
způsobeny na zařízení koupaliště a na majetku ostatních návštěvníku.
8) Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat na koupališti a používat
jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno!
9) Opatření pro provoz:
a. nepřeceňovat své síly
b. návštěvník musí dodržovat pokyny personálu z důvodu zajištění bezpečnosti vlastní
a ostatních návštěvníků
c.

jízda na dětské skluzavce na vlastní nebezpečí

10) Přání a stížnosti, oznámení a náměty mohou návštěvníci koupaliště uplatnit na Městském
úřadu Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Článek IV.
ČINNOSTI NA KOUPALIŠTI ZAKÁZANÉ
NA KOUPALIŠTI JE ZAKÁZÁNO:
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid
ostatních.
2. Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat hlas. zařízení.
3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénů,
skákat do vody mimo místa k tomu vyhražená, závodně plavat mimo vyhrazené prostory
a hodiny, nebo bez předchozí dohody.
4. Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků, čištěním nebo
praním prádla, používáním páchnoucí masti, krému a mýdla.
5. Kouření (v celém areálu). v šatnách a kabinách,

6. Vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví. Vnášet do prostoru
koupaliště skleněné (zejm. lahve, půllitry) nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost osob.
7. Vylepovat v kabinách obrázky, ničit jejich zařízení a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
8. Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče.
9. Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa k tomu vyhrazená.
10. Neoprávněně používat zařízení instalovaných na koupališti (předmětů první pomoci apod.).
11. Svévolně přenášet na jiná místa lavičky, stolky a židle.

Článek V.
PROVOZ OBCHODNÍCH SLUŽEB
1) Pokud jsou v prostoru koupaliště poskytovány obchodní služby pro návštěvníky, musí jejich
provozovatel dodržovat tato opatření:
- nesmějí být prodávány alkoholické nápoje s výjimkou piva do 10°.
- při prodeji se musí respektovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy.
2) Vedoucí prodeje se musí podrobit ustanovení tohoto řádu, který zabezpečuje nerušený provoz
koupaliště. Dbát pokynů správce koupaliště, dodržovat podmínky nájemní smlouvy,
zabezpečovat úklid všech prostorů vyhrazených k poskytování obchodních služeb, jejich stálou
čistotu, skladování odpadků pouze ve vykázaných místech a jejich včasný odvoz.
Článek VI.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŮJČOVÁNÍ SPORTOVNÍCH PŘEDMĚTŮ
1) Předměty se půjčují osobám starším 18 let na základě předložení občanského průkazu.
2) Půjčovna může odmítnout předměty půjčit, není-li záruka, že budou vráceny nepoškozené.
Vztahy mezi půjčovnou a občanem jsou upraveny § 257 až 262 občanského zákoníku.
3) Půjčovné je splatné předem na dohodnutou dobu. Při vrácení předmětů po době dohodnuté ve
smlouvě, zaplatí se půjčovné až do doby vrácení předmětu. Při vrácení předmětů před
dohodnutou dobou se půjčovné nevrací. Výpůjční doba se zaokrouhluje na celé hodiny směrem
nahoru.
4) Organizace je povinna předat vypůjčovateli předmět ve stavu způsobilém k užívání.
5) Půjčování předmětů další osobě není dovoleno.
6) Vypůjčovatel odpovídá za poškození předmětu z jeho viny a je povinen uhradit náklady na
opravu. Při ztrátě nebo zničení vypůjčeného předmětu je povinen zaplatit náhradu ve výši
maloobchodní ceny předmětu, po odpočtu skutečného fyzického opotřebení, které určí
půjčovna.
7) Ceník půjčovného.
Druh zapůjčeného předmětu:
STOLNÍ TENIS

10,- Kč/hod.

MÍČ (odbíjená, kopaná)

10,- Kč/hod.

KROKET

10,- Kč/hod

FRISBEE

10,- Kč/hod

SLUNEČNÍK

10,- Kč/den

KE HRANÍ A SPORTOVÁNÍ VYUŽIJTE VYHRAŽENÝCH PROSTORŮ!!!
V Železném Brodě dne 25.6.2014
André Jakubička,
starosta města

