Návštěvní řád sauny
1.

Základní pravidla
1.1 Doba provozu sauny je vyznačena na recepci a před vstupem do areálu plaveckého stadionu a může být
operativně měněna. V provozní době je také uvedeno, pro které pohlaví je sauna určena, nebo je-li pro obě
pohlaví (společná sauna).
1.2 Prodej vstupenek (ve formě čipu-náramkové hodinky) začíná otevřením sauny a končí hodinu před jejím
uzavřením. Doba pobytu začíná vstupem do šaten a končí odevzdáním čipu na recepci sauny.
1.3 Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každý návštěvník sám. Provozovatel může z prostoru sauny
vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.
1.4 Do prostor sauny je zakázáno nosit skleněné předměty. Při lázni se zakazuje jíst a pít.
1.5 Vstup do potírny osobám mladším 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
1.6 Každý návštěvník sauny je povinen se před použitím potírny svléknout, řádně se celý omýt mýdlem a osprchovat.
1.7 Vstup do potírny je povolen pouze bez plavek.
1.8 Do potírny si každý návštěvník musí vzít prostěradlo, na které si sedne. Návštěvník by neměl být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně. Prostěradlo a ručník návštěvník obdrží při zakoupení služby na recepci sauny.
1.9 Každý návštěvník sauny je povinen udržovat čistotu, pořádek a šetřit vybavení sauny.
1.10 V potírně a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu (holení, pedikúru apod.).
1.11 Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
1.12 V případě úrazu vlastního nebo jiného návštěvníka sauny je nutné neprodleně informovat provozovatele.
1.13 Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující jejich zdraví
či zdraví ostatních osob.
1.14 Deset minut před ukončením provozní doby sauny jsou návštěvníci povinni opustit všechny prostory sauny,
aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako
konec provozu. Ručník a prostěradlo odevzdávají návštěvníci při odchodu na recepci sauny.
1.15 Vyzýváme návštěvníky, aby si nebrali do areálu cenné věci a větší obnos peněz. Částky nad 1.000,- Kč, cennosti, zbraně, mobilní telefony apod. ukládejte výhradně do bezpečnostních schránek, které jsou neustále
monitorovány. Tyto schránky jsou umístěny za turnikety. Provozovatel odpovídá za vnesené věci pouze
v případě, že byly odloženy na místě k tomuto účelu určeném podle přísl. ustanovení občanského zákoníku.

2.

Vyloučení z návštěvy sauny
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnance nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, bude pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

3.

Úhrada případných škod a sankcí
V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen
sankcí od příslušných orgánů, je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků plaveckého
stadionu České Budějovice a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s tímto návštěvním řádem.
V Českých Budějovicích, červen 2018
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