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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD bazénu CVČ Měšice 

 
 

Provozovatel: ALOTRIA, s.r.o. Nosticova 590, 250 64 Měšice, IČ: 07459971, DIČ: CZ 07459971 
 

1. Používání bazénu, šaten a sprch je dovoleno pouze po předchozí rezervaci, v provozní době a po zaplacení 
vstupu na recepci v kavárně Centra volného času. Vstupem do prostoru bazénu a bazénového příslušenství, je 
návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. 

2. Maximální kapacita bazénu je 8 osob. 
3. Bazén je určen pro děti od půl roku věku. 
4. Nezletilé osoby se v prostorách bazénu mohou pohybovat pouze za doprovodu osoby zletilé. 
5. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby 

zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných návykových látek. Osobám 
nacházejícím se v karanténě nebo osobám v jejichž rodinách se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není 
izolován. Dále je možné odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla rušit vliv na pořádek, 
bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady. 

6. Doba pobytu začíná vydáním klíče od skřínky a končí vrácením klíče od skřínky na recepci. Návštěvníkům je 
poskytována časová tolerance 20 minut na pobyt v šatně a sprchách před a po využití místnosti s plaveckým 
bazénem. Čas pobytu v bazénu se nemění. V případě překročení časové tolerance je návštěvníkovi účtována 
sankce ve výši 500,-Kč 

7. Z a ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit určenou náhradu ve výši 200,-Kč 
8. Vstup do bazénu je povolen v plavkách nebo plaveckém úboru. Z hygienických důvodů jsou doporučeny 

plavky přiléhavého typu. Plavky nepřiléhavého typu (bermudy, americké plavky, plážové plavky) 
z hygienických a bezpečnostních důvodů nedoporučujeme. Dětem každého věku je vstup do bazénu 
z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách, u batolat vyžadujeme dobře přiléhavé plavky s vnitřní 
vložkou nebo plaveckou plínu. 

9. Před vstupem do šaten si návštěvník zuje venkovní obuv. V šatně svlékne oblečení a uloží věci do přidělené 
skřínky, klíč mu bude zapůjčen po zaplacení vstupu na recepci. Cenné věci a věci, které bude potřebovat na 
bazén (osuška, šampon, sprchový gel, klíček od skřínky…) uloží do plastové přepravky, která je k dispozici za 
vstupními dveřmi do šaten.  

10. Před vstupem do bazénu je každá osoba povinna se vysprchovat bez plavek, důkladně umýt mýdlem, 
případně odlíčit.  

11. Osoby s dlouhými vlasy vstupující do bazénu musí mít stažené vlasy gumičkou, popřípadě plaveckou čepicí. 
12. V celém prostoru bazénu včetně zázemí je přísný zákaz kouření, pití alkoholu, konzumování potravin a 

vnášení skleněných věcí. 
13. Mokré plavky jsou návštěvníci povinni vyždímat v prostorách sprch.  
14. V prostorách sprch je zakázáno holit se, depilovat či odstraňovat zrohovatělou kůži. 
15. Svévolné poškození bazénu včetně příslušenství, znečištění bazénové vody je účastník povinen uhradit 

v celkové výši vzniklé škody provozovateli.  
16. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, 

nebere provozovatel bazénu žádnou odpovědnost. 
 
Svým podpisem stvrzuji souhlas s Návštěvním řádem: 

 
 

V Měšicích dne………………………………………..                  Podpis………………………………………………………………. 


