VŠEOBECNÉ PREDPISY
Boli by sme radi, keby Váš pobyt v areáli kúpaliska v Gánovciach bol čo najbezpečnejší
a najpríjemnejší. Preto je každý návštevník povinný sa oboznámiť s následovnými pokynmi.
VSTUP DO AREÁLU




je povolený v čase prevádzky s platnou vstupenkou alebo pernamentkou
deti do 12 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov
po opustení areálu stráca vstupenka platnosť

V PRÍPADE NAPLNENIA KAPACITY JE PREVÁDZKOVATEĽ OPRÁVNENÝ OBMEDZIŤ
ĎALŠÍM ZÁKAZNÍKOM

VSTUP

V AREÁLI PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU PRE:







osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
osoby, ktoré sú postihnuté chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných
návštevníkov,
osoby s infekčným ochorením ( v prípade pochybností môže byť návštevník požiadaný o
potvrdenie od lekára),
s otvorenými ranami
so zanedbanou osobnou hygienou,
 zahmyzené,
 v špinavom oblečení, alebo špinavé
 osoby so zvieratami.

Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, obliekať,
zobliekať bez pomoci druhej osoby a osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím
vstup do arealu povolený len s doprovodom.
Vspup môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a
čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi.
TIETO OSOBY MÔŽU BYŤ Z PRIETOROV AREÁLU VYKÁZANÉ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE
VSTUPNÉHO!
PREVÁDZKOVÉ POKYNY




všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť wc a sprchy,
vstup do bazénov je len cez brodítka, z dôvodov neznečistenia vody,
detský bazén je určený pre deti ,nie pre dospelé osoby, s výnimkou rodičov
zodpovedných za bezpečnosť svojich detí,



















návštevníci sú povinní spravať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu,
každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním zavinené, ktoré boli spôsobené
na zariadení areálu, alebo na majetku iných osôb v areáli,
dbať o čistotu,
neobťažovať ostatných návštevníkov svojím správaním,
nespôsobovať nadmerný hluk,
dbať o svoju bezpečnosť,
nebehať po mokrých plochách,
za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zaviní vlastnou neopatrnosťou a nedodržaním
navštevného poriadku, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť,
navštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu kúpaliska,
v prípade nepriaznivého počasia, búrky, silného vetra, sú navštevníci povinní z
bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény,
opustiť bazény 30min. pred ukončením prevádzkovej doby,
doporučená doba v bazéne je maximálne 20 minút, dlhší pobyt je na vlastnú
zodpovednosť,
prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na parkovisku, parkovisko je bezplatné
a nestrážené,
prevádzkovateľ nezodpovedá za veci uložené mimo úschovne,
ak sa návštevník rozhodne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovaľ
mu nieje povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom ho odškodniť,
prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vypúšťať bazény podľa potreby, napríklad čistenie,
aktuálne oznámenia, nahrádzajú všeobecné predpisy.

V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ










kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla,
fajčiť,
nosiť a používať zbrane, vrátane ostrých predmetov,
slniť sa a kúpať bez plaviek, alebo ich častí,
vzájomne sa potápať, skákať do bazénov,
vstupovať do bazénov pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových a
psychotropných látok,
vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť,
vstupovať na miesta a častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných
alebo prevádzkových dôvodov,
konzumovať potravu v bazénoch a v ich ochrannom pásme 2 metre, v prípade, že dôjde k
znečisteniu bazénov bude návštevník vykázaný z areálu,

NÁVŠTEVNÍK ZAKÚPENÍM VSTUPENKY SA ZAVÄZUJE DODRŽAŤ TIETO POKYNY A ZÁROVEŇ
POTVRDZUJE, ŽE JE S NIMI OBOZNÁMENÝ.

