PROVOZNÍ ŘÁD PRO VODNÍ NÁDRŽ TUROVEC
Majitel a provozovatel:
obec Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO: 00582867
tel.: 381 297 212, e-mail: obec.turovec@volny.cz,
Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů.
Koupání ve vodní nádrži je na vlastní nebezpečí. Majitel nenese zodpovědnost za
úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
Koupací sezona vodní nádrže trvá podle počasí od června do září (dle počasí).
Denní provoz je od 8:00 hod do 21:00 hod.
Čl. I
Vstup do areálu vodní nádrže
Cena za pronájem areálu vodní nádrže je 50,- Kč na osobu/za den
nebo 30,- Kč na osobu/za 2 hodiny.
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
1. Vstup do areálu vodní nádrže je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává
pokladna vodní nádrže. Bude-li zjištěn v prostorách vodní nádrže návštěvník bez
platného dokladu o zaplacení, zaplatí kromě platného vstupného poplatek ve výši
200 Kč.
2. Prodej vstupenek začíná otevřením vodní nádrže a končí hodinu před jeho uzavřením.
Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání. Každá denní vstupenka je opatřena
aktuálním datem.
3. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu vodní nádrže se každý návštěvník
dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům
odpovědných pracovníků vodní nádrže.
4. Dětem mladším 10 let je návštěva vodní nádrže dovolena jen v doprovodu osoby
starší 18 let.
5. Při plném obsazení vodní nádrže může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek
do doby, než se koupaliště uvolní.
6. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel vodní nádrž na
přechodnou dobu uzavřít
Čl. II
Vyloučení z areálu vodní nádrže
1. Do areálu vodní nádrže není dovolen vstup osobám: postiženým horečkou, zánětem
očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále
bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce
v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje
(vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám
zahmyzeným a opilým.

2. Z areálu vodní nádrže bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který
přes napomenutí odpovědných pracovníků poruší některé ustanovení tohoto provozního
řádu nebo neuposlechne jejich pokynů.
3. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál vodní nádrže na vyzvání
odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř.
požádat o zákrok Policii ČR.
Čl. III
Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Za peníze a cenné věci si každý návštěvník v areálu vodní nádrže ručí sám, provozovatel
nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách vodní nádrže odevzdá
nálezce v pokladně. U pokladního budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli.
2. Každý návštěvník areálu vodní nádrže musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým
chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení vodní
nádrže. Před vstupem do bazénu se musí každý návštěvník umýt pod sprchami.
4. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách celého areálu tak, aby se
vyvarovali případného úrazu. Jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost
ostatních koupajících. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které
si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního
řádu.
5. Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením vodní nádrže, zbytečně neplýtvat
vodou a po osprchování uzavírat ventily sprch. Dále jsou povinni uhradit škody nebo
ztráty, které by byly způsobeny na zařízení jejich zaviněním.
6. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Pobývat v areálu vodní nádrže a
používat jeho zařízení mimo provozní dobu není dovoleno.

V areálu vodní nádrže je zakázáno:
1) Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek , být hlučný a rušit klid.
2) Volat o pomoc bez vážné příčiny.
3) Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu.
4) Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků.
5) Znečišťovat či popisovat prostory vodní nádrže.
6) Vodit do areálu vodní nádrže psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče.
7) Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor.
Čl. III
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel a všichni pracovníci zaměstnaní u vodní nádrže, odpovídají v rámci své
pracovní náplně za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků.
2. Dohlížejí denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách vodní nádrže. Zajišťují
pravidelný úklid zařízení WC.
3. Provozovatel je povinen při nehodě poskytnout návštěvníkovi zdarma první pomoc a
ošetření před příchodem lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření je třeba
vést písemné záznamy.
4. Provozovatel je povinen dodržovat tento provozní řád, hygienické požadavky, jakož i
ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů. (Základními směrnicemi jsou zásady
bezpečného provozu a zdravého prostředí vodní nádrže dle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Poškozování a rozkrádání majetku v celém prostoru sportovního areálu je trestné
podle příslušných právních předpisů. I jiné porušování ustanovení tohoto provozního
řádu může být stíháno podle platných trestních předpisů, zakládá-li se přestupek,
provinění nebo trestný čin na pravdě.
2. Není vyloučen ani postih proti přestoupení jiných předpisů, např. požárních,
hygienických a jiných.

