


1. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době. Vstupem do prostoru areálu je 
každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provo-
zovatele. Vstup a koupání je na vlastní nebezpečí. V areálu není přítomen dozor vodní hladiny.

2. Dětem mladším 15 let je návštěva koupacího biotopu povolena pouze v doprovodu osoby starší 
18 let. Za dě  zodpovídají rodiče nebo doprovod starší 18 let.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál v závislos  na čis cí schopnos  biotopu.

4. Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny. Dětem 
každého věku je vstup do vody povolen pouze v plavkách nebo koupacích plenách. Každý 
návštěvník je povinen se před vstupem do koupacího biotopu osprchovat.

5. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a 
na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznu  a upadnu , popř. úrazu. Návštěvníci jsou pov-
inni dbát zvýšené opatrnos  při vstupu do vody, dno koupacího biotopu je kluzké.

6. Provozovatel areálu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili 
návštěvníci sami svojí neopatrnos  nebo nedodržením tohoto řádu. Návštěvníci jsou povinni dbát 
o vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních koupajících a jednat při všech ak vitách v areálu 
přiměřeně ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

7. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu.

8. Z areálu koupacího biotopu bude vykázán každý, kdo přes napomenu  poruší ustanovení tohoto 
provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka., vstoupí do prostor 
návštěvníkům nepřístupným, nadměrně požije alkoholických nápojů nebo se chová jiným 
nepřístojným způsobem. Neopus -li v takových případech návštěvník areál na vyzvání, je pra-
covník povinen rušitele vyvést, případně požádat o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii.

9. V areálu je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo 
hlukem rušit klid ostatních, hrát míčové hry s tvrdým balonem. Zakazuje se volat o pomoc bez 
vážné příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu 
koupacího jezera (vzhledem k nebezpečí úrazu), skákat a vstupovat do vody mimo místa k tomu 
určená. Dále je zakázáno bezdůvodně či neoprávněně používat záchranných předmětů první 
pomoci. 

10. Je zakázáno vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tab-
ulkami, oplocením či páskami (biologická čis cí jezera), svévolně znečišťovat vodu i ostatní pros-
tory areálu (praní prádla, odhazování odpadků, plivání, vnášení jídla do vody apod.).

11. V areálu je zakázáno kouřit, používat vařičů a pohybovat se na jízdních kolech. Zakazuje se 
vstup se zvířaty, zbraněmi, chemikáliemi a hořlavinami.

12. Do areálu není dovolen přístup osobám pos ženým horečkou, zánětem očních spojivek, 
nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. 
hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt 
nakažlivé nemoci v kolek vu, členům rodin nebo příslušníkům domácnos , v nichž se vyskytla 
nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým 
nebo pod vlivem omamných látek.

13. Poškození nebo rozkrádání majetku areálu je trestné.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost pro potřeby sani-
tárních dnů. 

15. V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provo-
zovatele.

16. Za znečištění vody a svévolné poškození zařízení bude od viníka požadována náhrada vzniklé 
škody v plném rozsahu. Areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

17. Dbejte pokynů personálu!

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU „OBORA PARK“ KOSMONOSY


