
PROVOZNÍ INFORMACE 
KURZU PLAVÁNÍ MIMINEK DO 1 ROKU 
 
 

●  Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdraví rodiče (včetně doprovodu).  

     Při nedodržení tohoto pokynu si instruktor vyhrazuje právo účastníky bez náhrady   

     vykázat. Pokud se necítíte zdravotně dobře nebo vykazujete příznaky infekce  

     dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, do areálu  

     Aquaparku NEVSTUPUJTE! 

●  Při vstupu do areálu si vydezinfikujte ruce. 

●  Vstup do šaten dětského výukového bazénu nejdříve 20 min. před plánovanou lekcí.  

●  Obdržíte čip pro průchod turnikety a pro uzamčení trezorové skříňky. Čip si připevněte  

     na ruku. 

●  Cennosti (peníze, šperky, klíče od vozu aj.) se ukládají do skříněk na cennosti u recepce. 

●  Pro kočárky je vyhrazen prostor v chodbě u prosklené stěny plaveckého bazénu.  

●  Osobní věci nenechávejte v kočárku, ale vezměte si je s sebou do šaten. 

●  Obuv se odkládá před vstupem do šaten u dětského bazénu. 

●  Potřeby na bazén si uložte do připraveného plastového košíku. 

●  Každý návštěvník je povinen před vstupem na bazén provést osobní hygienu - řádně  

     omýt celé tělo mýdlem, až poté obléknout čistý koupací oděv.  

●  Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, musí mít na sobě také plavky. 

● Co si vzít s sebou na plavání: 

    · pro dítě (dětské plavky, příp. jednorázové plavací pleny musejí být opatřeny přiléhavými  

      gumičkami kolem stehen i pasu, dále osušku, kosmetiku na mytí a ošetření pokožky.  

      Pozn.: Na recepci lze zakoupit vhodné neoprenové plavky či jednorázové koupací pleny. 

     · pro rodiče (doporučujeme používat plavecké čepice a brýle s čirými skly, pro maminky  

       plavky celkové. 

●  Před zahájení lekce plavání proběhne prezence přítomných dětí. 

●  Po skončení lekce opouští účastníci kurzu prostory bazénu do sprch a vysušeni odcházejí  

     do šaten.  

●  Odchod ze šaten nejpozději 20 minut po skončení lekce. 

●  V případě neúčasti na dané lekci nevyžadujeme omluvu. 

●  Fotografování/natáčení pro soukromé účely je rodičům povoleno za předpokladu  

     souhlasu ostatních účastníků. V nejlepším případě foťte vlastní dítě. 

●  Před začátkem či bezprostředně po skončení lekce můžete krátce využít pobytu  

     ve vířivce či malém brouzdališti, avšak z bezpečnostních důvodů není povolena jízda  

     na skluzavce Slon. 

Při návštěvě Aquaparku jsou návštěvníci povinni dodržovat Návštěvní řád a podmínky  

pro vstup dle Mimořádného opatření platného v den konání lekce. 


