MĚSTO PODBOŘANY, Mírová 615, 441 17 Podbořany

PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
města Podbořany
ze dne 21. 2. 2007
Rada města Podbořany schválila dne 21.2.2007 usnesením č. 72/2007 tento provozní řád
koupaliště v Podbořanech:
Článek 1
1) Koupaliště je otevřeno od května do září s možností úpravy dle aktuálního stavu počasí,
v době od 10.00 do 20.00 hodin.
2) Vstup na koupaliště je povolen jen s platnou vstupenkou. Dětem mladším 10-ti let je vstup
povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
3) Na koupaliště je vstup zakázán osobám s nakažlivými nemocemi, bacilonosičům a osobám v
podnapilém stavu.
4) Z koupaliště bude vykázán každý návštěvník, který neuposlechne ustanovení provozního řádu
nebo odpovědných osob.
5) Za peníze a cenné předměty správa koupaliště nezodpovídá, doporučujeme odkládat tyto věci v
pokladně koupaliště.
6) Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se smí koupat pouze v prostorách pro
neplavce.
7) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, jsou povinni nahradit škody a ztráty, které
jejich vinou vznikly.
8) Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti mimo tuto
dobu není dovoleno.
9) Návštěvník musí mít čistý a přípustný oděv a svým jednáním nesmí narušovat zásady
mravnosti a slušnosti.
10) Přání a stížnosti mohou návštěvníci napsat do provozní knihy, která je k dispozici u správce
koupaliště.
11) Ceník vstupného je stanoven Radou města Podbořany pro sezonu 2007 takto: (viz příloha
samostatného ceníku vstupného).
Článek 2
Na koupališti je zakázáno
1) Svým jednáním rušit klid ostatních návštěvníků koupaliště.
2) Volat o pomoc bez příčin.
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3) Vzájemně se potápět, vrážet do sebe a shazovat se do vody.
4) Znečišťovat vodu a ostatní prostory koupaliště.
5) Brát do prostor koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
6) Brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny a používat vařičů.
7) Provozovat míčové hry mimo vymezené prostory.
8) Praní prádla a mytí mýdlem.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
Správa koupaliště může při naplněné kapacitě koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do
doby než se koupaliště uvolní.

______________________
Mgr. Radek REINDL
starosta města

_____________________
Ing. Karel HONZL
místostarosta města
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