
Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. v platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve znění vyhl. 
č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v 
pískovištích venkovních hracích ploch. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného 
provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů Wellness Kuřim a musí být všemi návštěvníky 
bezpodmínečně dodržován. 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Wellness Kuřim 
 
Návštěvní řád Wellness Kuřim vychází z provozního řádu Wellness Kuřim, který je odsouhlasen Krajskou 
hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

 

Vstup do prostor Wellness Kuřim 
 

1. Vstup do zařízení Wellness Kuřim je povolen pouze přes turnikety s platným elektronickým čipem. Prodej 

začíná otevřením pokladny a končí 45 minut před koncem provozní doby. Ceny vstupného jsou zveřejněny 

na ceníku u pokladny. 

 

2. Za ztracený jednorázový čip je účtován poplatek 200 Kč. Abonenti mají čipy ve svém vlastnictví. Ztrátu 

abonentního čipu nahlaste na pokladně co nejdříve, čip bude zablokován a aktuální kredit převeden na nový 

abonentní čip. Nový abonentní čip do osobního vlastnictví zakoupíte za 200 Kč. 

 

3. Vstupem do Wellness Kuřim se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům 

zaměstnanců Wellness Kuřim. 

 

4. Dětem do jednoho roku nedoporučujeme návštěvu bazénů dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb. 

 

5. Děti ve věku 1-3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 

let. Přístup je povolen do dětského a školního bazénu a to v plenách určených k plavání, nebo v plavkách 

s přiléhavou gumičkou kolem nohou (platí i pro organizované plavání skupin). 

 

6. Dětem mladším 10 let je vstup do bazénů povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

 

7. Vstup do bazénů Wellness Kuřim je povolen pouze v plavkách, krátkých plaveckých šortkách bez kapes, 

nebo v plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy a kraťasy, které 

obsahují kovové cvočky, knoflíky a zipy, spodní prádlo, apod. 

 

8. Vnitřní bazény, nebo jejich části mohou být po určitou dobu vyhrazeny smluvním organizacím. Po tuto dobu 

je ve vyhrazených prostorách zakázán vstup veřejnosti. O těchto pronájmech jsou návštěvníci informováni 

rozpisem u pokladen. 

 

9. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití, nebo uzavřít některé části Wellness Kuřim pro nutnou 

údržbu a pro mimo-sezónní provoz a dále z objektivních důvodů (nouzová situace apod.). 



 

Vyloučení z návštěvy Wellness Kuřim 
 

1. Do Wellness Kuřim nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo 

kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných 

návykových látek, a děti do jednoho roku. Děti ve věku od 1- 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s 

přiléhavou gumičkou kolem nohou (platí i pro organizované plavání kojenců a batolat). 

 

2. Z Wellness Kuřim může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes 

napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků 

Wellness Kuřim. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness Kuřim 

požádat o zakročení policii ČR.  

 

Provozní pokyny pro návštěvníky 
 

1. Všechny úkony po příchodu do bazénové části se provádí v následném pořadí: 

 zakoupení časové, nebo abonentní vstupenky, možnost využití skříňky na cennosti 

 průchod přes odbavovací turniket, převléknutí v kabinkách, obsazení šatní skříňky 

 osprchování bez plavek, použití bazénových hal k rekreaci a sportu 

 při odchodu osprchování, osušení, uvolnění skříňky, převlečení v kabinkách 

 odchod přes turniket a případné vyrovnání nedoplatků. 

 

2. Před vstupem do převlékacích kabin je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi. 

 

3. Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do placené zóny a končí jejím opuštěním u 

turniketu. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.  

 

4. Ve 20:20 hodin (40 minut před koncem provozní doby) je prodej vstupenek ukončen. Návštěvníci opouštějí 

bazény nejpozději ve 21:00 hodin tak, aby prošli přes odchodový turniket u pokladny nejpozději v 21:20 

hodin. 

 

5. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu se v prostorách sprch 

důkladně umýt mýdlem bez plavek. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách. 

 

6. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu. 

 

7. Hloubky vody v bazénu jsou zřetelně označeny. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití 

nafukovacích rukávků, nebo vesty a při doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost 

neplavce.  

 

8. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi. 

 

9. Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky. 

 



10. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád parních komor, vířivky, provozní řád tobogánu i další 

oznámení a upozornění, která jsou vyvěšena v areálu. 

 

11. Dojezdový prostor tobogánu neslouží k plavání a je nutno ho ihned po dojezdu opustit. 

 

12. Dětský bazén je určen pouze pro děti do 6 let. Školní bazén je určen pro děti do 10 let. 

 

13. Na tobogán je umožněn vstup pouze dětem od 10 let a plavcům. 

 

Ve Wellness Kuřim je zakázáno: 

 

1. Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů v obuvi. Zdržovat se u bazénů v oděvu. 

 

2. Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat skákat do vody s rozběhem, a dopouštět 

se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek. 

 

3. Volat o pomoc bez příčiny a používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci. 

 

4. Skákání do bazénů ze stran, kromě míst, která jsou ke skákání určená. 

 

5. Brát do bazénů ploutve, míče a tenisové míčky  (povoleny jsou nafukovací rukávky a plavecké brýle). 

 

6. Vstupovat do bazénů bez důkladného osprchování s použitím mýdla. 

 

7. Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli 

způsobem znečišťovat prostory areálu. 

 

8. Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech. 

 

9. Používání nafukovacích lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek. 

 

10. Koupání dětí od 1 do 3 let v dětských bazénech bez plavek. 

 

11. Koupání ve spodním prádle, trenýrkách s kapsami a kovovými doplňky, šortkách a bermudách. 

 

12. Brát s sebou k bazénům a do bazénů žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky, holící čepelky a 

všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 

 

13. Zákaz čištění, nebo praní prádla. 

 

14. Vstup na tobogán je zakázán neplavcům a dětem mladším 10 let. 

 

15. Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob. 

 

16. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením. 

 



17. Kouřit ve všech prostorách Wellness Kuřim. 

 

18. Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness Kuřim mimo určené prostory. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 
V provozu Wellness Kuřim se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí 

na mokrém povrchu, nebo zranění na atrakcích (tobogán, divoká řeka, ...). Proto prosíme všechny návštěvníky, 

aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného 

chování.  

DĚKUJEME 


