Pravidla pro vyhrazené užívání bazénů pronájmů bazénů a jejich částí
Všichni nájemci jsou povinni dodržovat lázeňský řád plaveckého stadionu (dále jen PS) v zájmu
bezpečnosti své i v zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů PS. Kromě lázeňského řádu jsou
povinni nájemci, kteří využijí vyhrazené užívání bazénu, dodržovat tato pravidla a podmínky pro
vyhrazené užívání plaveckých bazénů.
Závazná pravidla pro vyhrazené využívání bazénů
1. Plavecký stadion nabízí pro vyhrazené užívání pouze tyto bazény: plavecký bazén 50m,
skokanský bazén o rozměrech 10x12m a hloubce 3,6m a bazén pro neplavce (dětský bazén)
10x20m
2. Nájemce se zavazuje, že nepřekročí stanovené kapacity bazénů a to od vstupu do šaten až
po jejich výstup ze šaten. OSZ si vyhrazuje právo nevpustit do plaveckého bazénu zájemce o
vyhrazené užívání, kteří by překročili stanovené kapacity. Jednotlivé kapacity jsou uvedeny
v tabulce č. 1.
3. Nájemce bere na vědomí, že ve velkém plaveckém bazénu jsou vždy rezervovány minimálně
dvě plavecké dráhy pro veřejnost. Z tohoto vyplývá, že pokud si nájemce včas neobjedná
plaveckou dráhu, vystavuje se riziku, že mu ji pronajímatel nemusí z kapacitních důvodů
pronajmout.
4. Nájemce je povinen předat pronajímateli písemně objednávky s požadavkem na obsazení
plaveckého bazénu. Objednávka musí obsahovat:
a. fakturační adresu objednavatele – včetně IČ
b. datum zahájení a datum ukončení pronájmu
c. vyznačení předmětu pronájmu
d. den v týdnu a hodinu pronájmu
V případě neúplné objednávky nebude tato realizována!
5. Objednávky vyhrazeného užívání jsou přijímány průběžně s tím, že obsazování je
v kompetenci OSZ. Vždy 15. den v měsíci je ukončeno přijímání objednávek na měsíc
následující. Po tomto datu lze pronájem sjednat pouze za předpokladu, že na požadovaný
termín bude v bazénu volno, jinak nebude objednávka akceptována.
6. Změny v objednávkách lze realizovat takto:
a. Při navýšení požadavku nad rámec objednávky je toto nájemce povinen pronajímateli
nahlásit v co nejkratším termínu, nejpozději však 15 dní před změnou a to z důvodu
včasného informování ostatních nájemců a veřejnosti o této změně. Po tomto termínu
nelze akceptovat požadavek na navýšení rezervovaných částí bazénů.
b. Při požadavku na snížení množství rezervovaných ploch je toto nájemce povinen
pronajímateli nahlásit v co nejkratším termínu. Bezplatné storno vyhrazeného užívání
je možné provést nejpozději šestý pracovní den před datem užívání, v opačném
případě bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny vyhrazeného užívání.
c. Veškeré změny hlásí nájemce pronajímateli písemně s tím, že si vyžádá písemné
potvrzení o převzetí včetně data.
7. Nájemce se zavazuje, že:
a. bude užívat pouze vyhrazené - objednané části bazénu,
b. doprovod účastníků pronájmu bude nosit cvičební úbor,
c. do šaten vstupuje pouze v době svého pronájmu,

d. účastníci pronájmů užívají pouze určené pomůcky pro základní způsoby výuky a
zdokonalování plavání, případně k tréninku - to jsou ochrany očí, ploutve a drobná
nadlehčovala.
e. v případě zájmu používat i jiné další pomůcky a přístroje, toto předem dohodne
s pronajímatelem tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření a z důvodu
ochrany dalších účastníků a zařízení.
f. bude využívat pouze pronajaté prostory, tzn. bazény, je nepřípustné aby svou
doprovodnou činností zabíral další prostory bazénu a omezoval tím ostatní
návštěvníky bazénu.
Kromě lázeňského řádu jsou všichni nájemci, kteří využijí vyhrazené užívání bazénu
k provozování plaveckých škol, povinni dodržovat nejen Závazná pravidla pro vyhrazené
využíván bazénů, ale i platný Návštěvní řád. Nedodržováním ustanovení výše uvedených
dokumentů se nájemce vystavuje nebezpečí, že bude z bazénu vyveden a v budoucnu nebude
jeho objednávka na vyhrazené užívání bazénů akceptována.

Závazná pravidla a podmínky určená pro vyhrazené využíván bazénů pro povinnou výuku
plavání:

1.
2.

3.

4.
5.

Pro výuku plavání je ve dnech pondělí až pátek od 1. 9. – 30. 6. následujícího roku vyčleněn
vždy celý malý bazén a to v době od 8:00 hod. do 12:30 hod.
V době od 12:30 hod. si lze pro výuku plavání objednat maximálně polovinu malého
plaveckého bazénu, a to pod podmínkou, že tento požadavek plavecká škola uvede v
objednávce na dané období v příslušném termínu.
Ke každému pronájmu malého bazénu si pronajímatel může zarezervovat maximálně dvě
plavecké dráhy velkého plaveckého bazénu a to pod podmínkou, že tento požadavek
plavecká škola uvede v objednávce na dané období spolu s požadavkem na malý plavecký
bazén v příslušném termínu.
Plavecká škola může objednat pro výuku pouze dráhy velkého bazénu s tím, že ručí za to, že
zde budou pouze „plavci“.
Příjem objednávek je stanoven takto:
a) Pro období od 1. 9. do 31. 12. v každém roce předá nájemce objednávku v termínu od
15. 6. nejpozději do 31.7. příslušného kalendářního roku,
b) Pro období od 1.1. do 31.3. v každém roce předá nájemce objednávku od 1.11.
nejpozději do 30.11. předchozího kalendářního roku,
c) Pro období od 1.4. do 15. 7. v každém roce předá nájemce objednávku od 1.2. nejpozději
do 28.2. příslušného kalendářního roku.

V případě nedodání závazných objednávek ve výše uvedených termínech
budou přednostně zpracovány objednávky v těchto termínech dodané.
Objednávky doručené mimo uvedené termíny budou vyřízeny v závislosti na
zbývajících volných kapacitách bazénu. Objednávky jsou závazné a pozdější
rušení se strany plaveckých škol není možné.
Objednávky na jednorázové využití vyhrazených bazénů nebo jejich částí jsou evidovány a
přijímány i mimo výše uvedené termíny. Jejich případné plnění je závislé podle aktuální
obsazenosti.

Pořadí pro přednostní obsazování bazénů na plaveckém stadionu
1.
2.
3.
4.

plavecké školy, které zajišťují výuku plavání pro školy zřízené městem České Budějovice
školy se sídlem v Českých Budějovicích
sportovní kluby, jejichž sídlo je v Českých Budějovicích
ostatní zájemci

Tabulka č. 1 – maximální kapacity plaveckých bazénů a jejich částí
na 60 min. minimálního pobytu - pronájmů bazénů a jejich částí jsou stanoveny počty osob takto:
Maximální počet účastníků
pronájmů

Skokanský bazén
Plavecký bazén velký
1 dráha (50m)
Plavecký bazén velký
1 dráha (20m)
Dětský bazén 1/2
Dětský bazén

Maximální počet osob,
zajišťující doprovod, trénink
nebo dozor, vyjma
pedagogického dozoru
(ve cvičebním úboru)
ved. skupiny

30
19

2
1

15

1

28
56

3
6

Pro organizační zajištění pobytu je zohledněno 10 minut před a 10 minut po ukončení pronájmu.

Všichni účastníci pronájmů jsou povinni dodržovat uvedená „Pravidla pro vyhrazené
užívání bazénů-pronájmů bazénů a jejich částí“ a souhlasí s tím, že při nedodržování
pravidel bude nájemci přerušen vstup do vyřešení přestupku, při opakovaném porušení
pak nebude objednávka nájemci přijata.
Schváleno Radou města České Budějovice dne: 13. 6. 2012

Platnost a účinnost: od 15. 6. 2012
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