Návštěvní řád PLOVÁRNY
1) Pobytu v bazénu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do bazénu nemají přístup
nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby
pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí
zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit těmto osobám pobyt v bazénu.
2) Každé dítě do 3 let musí mít při koupání vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem
nohou nebo jednorázovou koupací plenu. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně
vyprány.
3) Během pobytu ve vodě je s dětmi do 15 let přítomna vždy minimálně jedna dospělá osoba. V rámci
plovárny může být ve vaně bazénu přítomno maximálně 5 osob, v sauně 3 osoby.
4) Doprovod dítěte odpovídá za chování a bezpečnost dítěte ve všech prostorách, ve kterých kurz
probíhá.
5) Pobyt v bazénu probíhá v daný den a hodinu, dle objednání předem.
6) Do areálu je nutné se dostavit 15 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení
lekce je 15 minut.
Při pozdním příchodu (nejpozději v hodinu, na kdy byla lekce objednána) celá hodina propadá bez
nároku na vrácení peněz.
Omluvit se z lekce lze nejpozději do 8:00 toho dne, kdy měla lekce proběhnout, a to buď mailem na
objednavky@marcofitness.cz, nebo telefonicky, či sms na 604965665.
7) Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení areálu, je doprovázející dospělá osoba
povinna uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
8) Během kurzů budou kočárky nechávány v místnosti hned za vstupními dveřmi. Příprava rodičů a
dětí probíhá v prostorách rozdělených takto: WC, šatna, sprcha a místnost s bazénem.
9) V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem
do bazénu a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem; má k dispozici vlastní
osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě.
10) Před vstupem do bazénu se dítě do 3 let preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho
přirozeného reflexu na vodu ve sprše.
11) Po provedení očisty přecházejí rodiče s dětmi do místnosti s bazénem, kde si mohou zapůjčit
vystavené pomůcky.
Před skončením pobytu, pod dohledem doprovázející osoby, vrátí pomůcky zpět na své místo.
12) Po ukončení pobytu ve vodě rodiče děti osuší, zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti
lebeční a bederní. Děti do 3 let jsou pokládány na podložky umístěné na stolech, případně na zemi.
Starší děti na stoly nepokládejte.
13) Zájem o použití sauny hlaste ihned po příchodu do areálu
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