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PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO VÝUKU PLAVECKÝCH KURZŮ

1. Výuka plaveckých kurzů Plavecké školy LACHMÁNEK probíhá v bazénu Relaxačníhocentra TOP DECK v hotelu Corinthia Panorama s.r.o.2. Za bezpečnost dítěte po celou dobu pobytu v prostorách centra TOP DECKU a v prostoráchurčených pro výuku plaveckých lekcí je zodpovědný rodič.3. Dospělí s dětmi dodržují před zahájením lekce základní hygienické předpisy. Ženy s dětmipoužívají šatnu a sprchu v dámské sauně. Muži s dětmi používají pánskou šatnu a sprchu.Muži mají zákaz vstupovat do dámské sauny. Pro vstup dětí do sauny po plavání budeurčen dámský doprovod, který bude sloužit zároveň jako dozor v prostoru sauny. Děti senesmí nikdy v prostorách sauny vyskytnout samy bez dozoru.4. Na lekci má přístup s dítětem pouze jeden dospělý, případné návštěvy musí být ohlášenys dostatečným předstihem na recepci TOP DECK nebo instruktorovi plavecké školyLACHMÁNEK. Z hygienických důvodů mají všichni přístup na bazén pouze v plavkách, čisportovním oblečení (čisté trenky, tričko).5. Oblečení dospělých a dětí v průběhu plavecké lekce zůstává uloženo v prostorách dámskésauny, pánské šatny, či prostorách tomu určených obsluhou centra TOP DECK. Veškerécennosti si dospělí nosí s sebou do prostoru bazénu. Za své cennosti je zodpovědný každýsám.6. Děti se nesmějí pohybovat v prostorách centra bez dohledu rodičů. Děti nemají povolenvstup do vody bez přítomnosti instruktora plavecké školy LACHMÁNEK. Dále děti nemajípřístup do posilovny a to z bezpečnostních důvodů a pravidel Fitness areálu.7. Platí přísný zákaz nošení hraček a jakýchkoliv drobných předmětů do bazénu a vířivky.8. Každé dítě musí mít vlastní dětské plavky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Přiznečištění bazénu či vířivky (zvratky, stolice, krev apod.) je zodpovědný rodič dítěte, kterýje povinen uhradit náklady na odstranění závady – 3.000 Kč. Instruktor plavecké školyLACHMÁNEK je povinen tuto informaci oznámit obsluze TOP DECKU.9. Po ukončení výuky plavecké lekce, 10 minut pobytu ve vířivé vaně a 10 minut pobytuv sauně se mohou dospělí s dětmi v prostorách centra zdržovat maximálně 20 minut, abybyla zaručena kapacita pro další lekce.10. Zapůjčené klíče od šatních skříněk vždy po lekci vrátit osobně na recepci TOP DECK.11. Konzumace jídla je povolena pouze v prostorách, které slouží zároveň jako šatnaa v dalších tomu určených prostorách TOP DECKU. Konzumace je zakázána na chodbách,v okolí bazénu a na recepci.12. Rodiče jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách a taktéž v prostorách jimurčených k převlékání.13. Podrobný provozní řád bazénu, vířivky i ostatních prostor TOP DECKU  je k dispoziciu vedoucího střediska a na recepci.
Děkujeme za dodržování.
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