Městské lázně v Prostějově

Návštěvní řád
1. Vstup do bazénu je povolen pouze na platnou vstupenku nebo permanentku, kterou
obdržíte v recepci dle stanoveného ceníku.
2. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými
chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a
děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s
přiléhavou gumičkou kolem nohou, ostatní použijí oděv určeným k plavání. Dále se může
odepřít použití bazénu osobám, které prokazatelně mají rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a
čistotu lázní. Ženám v době menstruace doporučujeme bazén nenavštěvovat.
3. Děti ve věku 1 až 6 let mohou navštívit bazén pouze v doprovodu dospělých. Dětem ve
věku od 6 do 10 let se doporučuje doprovod dospělých, kteří by měli nad nimi dohled.
4. Veškeré úkony v lázních se provádí v pořadí podle příchodu návštěvníků. Před vstupem do
kteréhokoliv zařízení lázní použijte WC. Před vstupem do bazénu je každý povinen důkladně
omýt tělo teplou vodou a mýdlem v prostorách tomu určených. Používání mýdla v bazénu je
zakázáno.
5. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení lázní a také šetřit vodou.
6. Při odchodu je povinen každý návštěvník vrátit půjčené prádlo a zapůjčený klíč od skříní
na šaty do 15 min po stanovené době koupání uvedené na vstupence. 15 min. je na převlečení
a sušení. Škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením zapůjčených věcí musí návštěvník hradit
ve výši stanovenou správou lázní.
7. Není dovoleno překračovat dobu provozu a jednotlivých úkonů. Přestoupí-li návštěvník
dobu určenou pro jednotlivé lázeňské úkony označené na vstupence o více jak 15 minut, je
povinen zaplatit za další provozní dobu, které má pak nárok využít až do jejího vypršení.
8. Veškeré skoky do vody provádí každý na vlastní nebezpečí u bazénu je možno použít
startovní bloky. Skákání z podélných stěn a čelní stěny bazénu je zakázáno.
9. Při náhlé nevolnosti se obraťte na nejbližšího zaměstnance lázní. Buďte ukáznění a dbejte
pokynů všech zaměstnanců lázní. Usnadníte jim jejich odpovědnou práci a pomůžete vytvořit
příjemné prostředí sobě i ostatním.
10. Správa lázní neručí za ztrátu cenných věcí. Cenné předměty (hodinky, šperky mobilní
telefony, peněžní částky, klíče, osobní doklady) uschovejte za poplatek v recepci. Nalezené
předměty ihned odevzdejte v recepci.
11. V celém objektu je zakázáno jakékoliv chování, které odporuje zásadám slušnosti a
bezpečnosti. Je přísně zakázána konzumace jídla na bazénu, a také nošení skleněných nádob
do prostoru bazénu.
12. Svá přání a připomínky můžete zapisovat do Knihy připomínek umístěné v recepci.
Správa lázní

