Návštěvní řád
Přírodní koupací biotop Blovice
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto řádem a dodržovat jeho
ustanovení a pokyny zaměstnanců.
1. Vstup do areálu
1. Vstup je povolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou. Prodej
vstupenek začíná v době otevření areálu a končí 30 min. před uzavřením. Při
ztrátě vstupenky se náhrada neposkytuje.
2. Ceník vstupného byl stanoven:
- Osoby do 5,99 let vstupné neplatí
- Osoby 6-14,99 let platí snížení vstupné ve výši 30,-Kč/den
- Osoby starší 15 let platí vstupné ve výši 50,-Kč/den
- permanentka na neomezený vstup pro sezonu 2021 – osoby starší 15 let
300,-Kč
- permanentka na neomezený vstup pro sezonu 2021 – děti od 6 do 14,99 let
200,-Kč
Vstupné je splatné v hotovosti v pokladně.
3. Všichni návštěvníci jsou povinni na požádání správce prokázat se platnou
vstupenkou. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší
návštěvní podmínky a bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.
Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně.
4. Provozní doba areálu je denně, červen, červenec 09:00 – 21:00 hod., srpen, září
od 9:00 – 20:00 hod. Provozovatel areálu může rozhodnout o dočasném
uzavření areálu.
5. Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Děti
do 3 let věku musí mít plavky s gumičkami na nohavičkách.
6. Za případnou ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost.
7. Návštěvníci berou na vědomí, že areál biotopu je monitorován kamerovým
systémem.
8. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity
zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

2. Vyloučení z návštěvy areálu
1. Do prostoru areálu mají zakázán přístup osoby postižené horečkou, zánětem
očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami,
dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro
výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v
nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od
ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým a pod vlivem
omamných látek.
2. Z přírodního biotopu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán
návštěvník, který přes napomenutí správce nedodrží ustanovení tohoto
provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
Neopustí-li návštěvník v takových případech areál biotopu na vyzvání správce
nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele
pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR.
3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla
prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v
rozporu s mravními a společenskými zásadami.
4. Do areálu koupaliště platí zákaz vstupu se zvířaty.
5. Do prostoru areálu mají dále zakázán vstup osoby bez zakoupené vstupenky.
6. Návštěvníci mají zakázáno přemísťovat mobiliář areálu, vylepovat plakáty a
jiné tiskoviny, chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a
pořádek, nebo hlukem rušit klid.
7. Návštěvníci mají zakázáno znečišťovat vodu v prostoru pro koupání i ostatní
prostory (a to např. pliváním, močením, odhazováním odpadků apod.).
8. Návštěvníci berou na vědomí zákaz pohybu v prostoru čistících lagun.
9. Kouření a konzumace alkoholických nápojů je areálu biotopu zakázáno, mimo
vymezený prostor terasy.
10. Skákat do vody z prostoru sloužících pro slunění a opalování.
11. Kouřit v prostoru celého areálu (zejména ve vnitřních prostorách objektu šaten
a WC nebo objektu provozní budovy), vyjma vymezených prostor, kterým je
vyznačený prostor terasy.
12. Konzumovat alkohol mimo vyznačené plochy (terasa)
13. Užívat omamné látky.
14. Vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví
15. Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost
návštěvníků.
16. Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu biotopu a zdržovat se v
nich mimo provozní dobu.
17. Přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat vařiče a
otevřený oheň.
18. Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor (tvrdý
míč lze použít na hřišti pro beachvolejbal a pétanque).
19. Pohybovat se po areálu na kole (kola lze umístit do stojanu u vstupu),
kolečkových bruslích, skateboardu apod.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat.
2. Návštěvníci areálu musí používat plavky. Do bazénu je zakázán vstup ve
svrchním oblečení a dětem bez plavek nebo papírových plen, které nejsou
určeny ke koupání.
3. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení koupaliště a
šetřit vodou.
4. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
5. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým
jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost. K osobám s
omezenou schopností pohybu se návštěvníci chovají ohleduplně.
6. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo
nedodržováním tohoto Řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
7. Místnost ošetřovny je označena logem. Drobná poranění ošetří, nevolnosti a
první pomoc v případě tonutí podá správce. Při zdravotních potížích jiného
charakteru přivolají lékařskou pomoc.
8. Návštěvníci trpící epilepsií či jiným zdravotním postižením tuto skutečnost ve
vlastním zájmu ohlásí správce.
9. Brouzdaliště je vyhrazeno dětem od 1 do 6 let. Osoby starší 6 let mají zákaz
koupání v brouzdališti. Doprovod dětí ručí za jejich bezpečnost po dobu
pobytu v areálu koupaliště.
10. 20 minut před koncem provozu je uzavřen přístup do areálu z venku. Areál se
uzavírá 10 minut po čase, který je určen jako provozní doba.
11. V době bouřky je nutné z důvodu bezpečnosti opustit bazény podle pokynů
správce.
12. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů
zaměstnanců provozovatele koupaliště, kteří jsou odpovědní za provoz,
bezpečnost návštěvníků a udržování tohoto Řádu.
13. Půjčovné volejbalového míče – zdarma, při poškození nebo ztrátě sankce 500,Kč

4. Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události provozu
Záchranná zdravotní služba

155

Hasičský záchranný sbor

150

Policie ČR

158

Městská policie Blovice

371 516 178
724 527 787
112

Nouzové volání

úrazy, nehody při nichž
došlo k poškození zdraví
požáry, nehody při nichž
došlo k většímu úniku
nebezpečných chemikálií
těžké úrazy, nehody při
nichž došlo k závažnému
poškození životního
prostředí
dodržování veřejného
pořádku
Všechny výše uvedené
případy

5. V areálu není dovoleno:
1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu uklouznutí),
vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
2. V prostoru tobogánu je zakázáno se pohybovat v protisměru.
3. Zakazuje se skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená.
4. Dále je zakázáno chování odporující bezpečnosti a mravnosti.
5. Zakazuje se bezdůvodné volání o pomoc.
6. Je zakázáno vstupovat do prostoru neurčených pro veřejnost, a do části areálu,
kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
7. Je zakázáno používání soukromých elektrických přístrojů a jejich donáška do
areálu.
8. Je zakázáno přelézat a podlézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet
vstup do areálu.

6. Závěrečná ustanovení
1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit vypůjčené vybavení.
2. Za zajištění provozních záležitostí včetně první pomoci v areálu koupaliště a
případné přivolání lékařské pomoci odpovídá správce biotopu – p. Jan Oulík,
tel. 602 675 589.
3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržováním
všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.
4. Každý návštěvník je povinen respektovat a dodržovat aktuálně platná
hygienická opatření na zamezení šíření nemoci covid-19.

Město Blovice
červen 2021

