PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ CHRUSTENICE
Provozovatel
Camp Valek s.r.o.
Chrustenice 155, 26712 Loděnice
IČ: 03587291
Tel: 731476741
Každý návštěvník koupaliště souhlasí s tímto provozním a návštěvním řádem (dále jen "řád") a je povinen jej
dodržovat a řídit se jím. Řád je k dispozici u vstupu na koupaliště a na webových stránkách.
Popis zařízení
Koupaliště je umístěno v obci Chrustenice, č.p. 155. Rozměry nádrže ke koupání jsou následující: délka 65m, šířka
25m, největší hloubka 1,70m, nejmenší hloubka 0,6m. Zdroj vody používané k napouštění a dopouštění koupaliště je
ze studny, v případě potřeby doplněný z veřejného vodovodu. Zdroj vody pro venkovní sprchy je ze studny. Voda je
čištěna cyrkulací přes filtrační stanici, kde ja také automaticky chemicky ošetřena. Při cyrkulaci jde voda přepady a
odtokovými otvorby v nejhlubší části do přelivné nádrže, odtud čerpadly do pískových filtrů, k chemickému ošetření a
zpět do bazénu přítoky u dna po obvodu nádrže. Jedná se o přírodní koupaliště, kde není přítomen plavčík. Koupání
je na vlastní nebezpečí.
Rozbory vody
Zajištění odběru rozborů vody před zahájením provozu a poté 1x za měsíc prostřednictvím akreditované laboratoře a
výsledky poskytuje hygienické stanici prostřednictvím této laboratoře. Místem odběru vzorků je přítok vody do bazénu
v přední části u schodů.
Zajištění hygieny
Údržba a úklid veškerých prostor na koupališti, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění je prováděna denně po
skončení provozu. Odpadkové koše jsou vyprazdňovány denně a odpadky jsou ukládány do kontejneru, který je
vyprazdňován při svozu komunálního odpadu. Návštěvníci koupaliště mají k dispozoci 15 WC, 24 umyvadel (12 s
teplou vodou) a 12 sprch. Na pánských WC jsou umístěny 4 pisoáry s automatickým splachováním. Hendicapované
osoby mají vlastní WC a sprchu s bezbarierovým přístupem. Denně je kontrolován a prováděn pravidelný úklid
zařízení WC a sprch. Jsou používání čistící a dezinfekční prostředky, umístěné v samostatném a uzamykatelném
skladu.
Návštěvní řád
1) Otevírací doba
- Letní koupaliště je otevřeno dle počasí, běžně od června do srpna. Čas otevírací doby je zveřejněn u vstupu.
2) Vstup do areálu koupaliště
- Je dovolen pouze s platnou vstupenkou. Bude-li zajištěn v prostorách koupaliště neplatící návštěvník bez platné
vstupenky, zaplatí pokutu ve výši 2000,- Kč a bude vykázán z koupaliště.
- Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto
provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. Ceník vstupenek je umístěn u vstupu.
- Dětem do 140 cm je povolen vstup pouze v doprovodu osob starších 18ti let. Vstup do dětského brouzdaliště je
povolen pouze dětem do 8 let. Pokud jsou v bazénu instalovány plavecké dráhy, je vyhrazený prostor určen
výhradně pro kondiční plavce.
- Vstup do prostor koupaliště je zvířatům přísně zakázán.
3) Vyloučení z návštěvy koupaliště
- Z návštěvy areálu jsou vyloučeny osoby postižené jakoukoliv kožní nebo jinou infekční či nakažlivou chorobou,
osoby pod vlivem alkoholu či toxických látek a osoby, které narušují pořádek, bezpečnost provozu, čistotu areálu,
porušují mravní a společenské zásady nebo nedodržují tento provozní řád.
- Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání správce nebo jiného odpovědného
pracovníka, je tento pracovník oprávněn rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR.

4) Ostatní
- K převlékání má každý návštěvník k dispozici sprchy nebo záchodové kabinky.
- Za peníze a cenné věci (hodinky, šperky, mobilní telefony apod.) si každý návštěvník ručí sám, provozovatel
koupaliště nenese odpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.
- Každý návštěvník koupaliště včetně dětí a batolat musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí
porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
- Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách s dostatečnou
hloubkou. Použití tobogánu a dalších atrakcí je na vlastní nebezpečí.
- V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka nebo jiné odpovědné osoby.
Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami
vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
- Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště. Před vstupem do
bazénu se musí každý návštěvník osprchovat.
- Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, pobývat na koupališti a používat jeho zařízení mimo tuto
dobu není dovoleno.
5) Na koupališti je zejména zakázáno
- Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid. Volat o pomoc bez
vážné příčiny.
- Vzájemně se potápět, skákat do vody, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu,
chovat se neopatrně v bazéně i mimo něj a chovat se způsobem, který může sobě či ostatním způsobit zranění.
- Vstupovat do bazénu a prostoru kolem něj s jídlem, nápoji, skleněnými či jinými nebezpečnými nebo
znečišťujícími předměty.
- Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata.
- Vstupovat s jízdními koly do areálu. Pro odkládání kol je vyhrazeno místo se stojany.
- Provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
6) Závěrečná ustanovení
- Poškozování a rozkrádání majetku letního koupaliště je trestné podle příslušných právních předpisů. Porušování
ustanovení tohoto provozního řádu, jakož i porušení obecně platných předpisů např. požárních, hygienických, o
občanském soužití, a pod., může být stíháno podle charakteru provinění dle platných předpisů jako přestupek,
nebo trestný čin.

Tento provozní řád je platný od 1.1.2015
Za Camp Valek, s.r.o.
Daniel Valek, jednatel

