Krytý bazén v Sokolově
Provozovatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Návštěvní řád sauny
Článek I
Vstup do sauny
1. Sauna je doplňkové zařízení krytého bazénu a spolu s přísl. prostory tvoří samostatný celek.
2. Vstup do sauny je povolen pouze s platnou vstupenkou, případně čipovým předplatným, které
vydává pokladna ve vstupní hale krytého bazénu proti úhradě během provozní doby krytého
bazénu.
3. Při naplnění kapacity sauny (12 osob) je vstup do sauny dočasně uzavřen do doby, než se sauna
částečně uvolní.
4. Dětem je lázeň v sauně povolena pouze za přímého dozoru dospělé osoby.
5. Zakoupením vstupenky a vstupem do krytého bazénu průchodem turniketu na vstupu se každý
návštěvník dobrovolně podřizuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a dbá pokynů všech
odpovědných pracovníků krytého bazénu. Vstup do prostor sauny je umožněn návštěvníkovi
čipem nebo se samostatnou vstupenkou do sauny. Vstupenka platí pro jeden průchod turniketem
do sauny. Dobu pobytu v sauně ukončí návštěvník průchodem turniketem ze sauny.
6. Do sauny se vstupuje turniketem z prostoru šaten.
7. V případě, že návštěvníkovi nebyl pobyt v sauně pro naplnění kapacity umožněn je hodnota
vstupného do sauny návštěvníkovi vrácena při opuštění bazénu za podmínky vrácení nepoužité
vstupenky do sauny.

Článek II
Vyloučení z návštěvy sauny
1. Do sauny je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných látek, osobám
postiženým jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v sauně, osobám
postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, s kožní vyrážkou, s hnisavou ránou nebo
výtokem, osobám bacilonosičů střevních chorob, jakož i osobám zahmyzeným. Dále je zakázán
vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodiny nebo
příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních
osob izolován. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné
poradě s lékařem.
2. Ze sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí
přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných
pracovníků krytého bazénu nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li
návštěvník v takovém případě krytý bazén na vyzvání, je oprávněný pracovník krytého bazénu
tohoto návštěvníka vyvést, popř. požádat o pomoc bezpečnostní orgány.

Článek III
Provozní pokyny pro návštěvníka sauny
1. Návštěvník po příchodu do sauny provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:
Vysprchování a umytí mýdlem bez plavek.
- Osušení před vstupem do potní místnosti.
- Použití potní místnosti.
- Použití ochlazovny. Před vstupem do ochlazovací nádrže je nutno se osprchovat
- Vysprchování. Dětem se zakazuje používat ochlazovací bazén, ochlazují se jen pod sprchou.
- Použití odpočívárny.
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2. Na vyhrazeném místě si návštěvník odkládá plavky, či jiné prádlo.
3. Návštěvník sauny při lázni musí být nahý.
4. Na pryčnách v potní místnosti a na nábytku v jiných místnostech sauny používá k podložení
prostěradlo nebo jinou vhodnou textilii (osuška apod.).
5. K osušování a zabalení v odpočívárně používá návštěvník vlastní osušku, či prostěradlo.
6. Během pobytu v mokré části sauny nepožívá návštěvník nápoje, nejí, věnuje se plně požitku
z lázně. Chová se korektně a diskrétně, a tím přispívá k udržení hygienické, estetické a
společenské úrovně sauny.

Článek IV
Zákaz činnosti v sauně
1.
2.
3.
4.
5.

V sauně je přísný zákaz kouření.
Je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek v krytém bazénu
nebo hlukem rušit ostatní.
Je zakázáno vstupovat do potní místnosti bez předchozího umytí mýdlem bez plavek.
Při lázni je návštěvník nahý. Dospělá osoba, dozírající při lázni dětí, nemusí tuto podmínku plnit.
Je zakázáno manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením.

Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti v krytém bazénu je určeno viditelně
označené místo první pomoci - místnost plavčíka. První pomoc je poskytována zdarma.
2. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají
přísl. pracovníky krytého bazénu a pomohou při poskytování první pomoci.
3. Porušení ustanovení tohoto návštěvního řádu může být trestně stíháno.
4. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky sauny v krytém bazénu.

Platnost od 1. srpna 2013

Vypracoval: Koutecký Karel, vedoucí krytého bazénu
Schválil: Ing. Karel Rambousek, prokurista společnosti
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