PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ – PLAVECKÉ ŠKOLY ROSNIČKA
Provozovatel: Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, ICO: 24242144, DIC:
CZ24242144
Provozovna: Plavecká škola Rosnička Brno, Tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno
ČLÁNEK 1.
Úvodní ustanovenÍ
Každý účastník kurzu je povinen se řádně seznámit s Provozně bezpečnostním řádem Dětského plavání - Plavecké školy Rosnička a tento po
celou dobu návštěvy řádně dodržovat. Dále je návštěvník povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců
Plavecké školy Rosnička.
V případě nedodržení tohoto řádu, či neuposlechnutí pokynu trenéra/instruktora či dalších zaměstnanců Plavecké školy Rosnička může být
účastník kurzu vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného; při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude účastník kurzu vykázán za pomoci
Městské policie či Police ČR.
Plavecká škola Rosnička Brno každému účastníkovi ukládá povinnost informovat trenéra/instruktora před zahájením lekce o zdravotních
problémech jeho i dítěte, jako jsou např. epilepsie, cukrovka, astma, těžké alergie, onemocnění srdce a cév, onemocnění páteře, vysoký krevní tlak,
a dále o těhotenství. Neučiní-li tak a dojde-li v průběhu cvičení/v důsledku cvičení ke komplikacím či zhoršení jejich stavu, neodpovídá Plavecká
škola Rosnička Brno za vzniklou škodu na zdraví.
Zhodnotí-li trenér/instruktor, že je možné absolvovat cvičení s jemu oznámeným zdravotním problémem, bude účastníku vždy vysvětlena a
ukázána pro něj vhodná alternativa cviku; účastník je pak povinen dbát jeho pokynu. Rodič je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu
návštěvy Plavecké školy Rosnička. Za případné zranění dítěte nenese Plavecká škola Rosnička žádnou odpovědnost.
Plavecká škola Rosnička Brno ukládá účastníkům kurzu povinnost podepsání čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte i sebe
(jedná-li se o plavání s rodičem). A to vždy před nastoupením do první lekce každého kurzu.

ČLÁNEK 2.
Kurz kojenců a batolat s rodiči plavecké školy Rosnička
Hloubka bazénu: 125 cm
Teplota vody: 30 - 32 stupňů Celsia
Počet dětí v lekci: max. 8

Věk dětí: 6 měsíců až 3 roky
Délka lekce: 25 minut + 5 minut administrativa, plavání s rodiči
Instruktoři jsou absolventi kurzu akreditovaných MŠMT.

ČLÁNEK 3.
Pokyny pro účastníky kurzu
Vždy před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzu, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.
Rodič obdrží informační leták s pokyny ke kurzu. Ke vstupu na kurz opravňuje účastníka registrace v online systému. Na kurz má přístup dítě a k
němu pouze 1 dospělá osoba.
1. Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu bude z jeho klientského účtu odečtena navštívená lekce a za vratnou zálohu 100,- Kč předán
zámek ke skříňce, který po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací na recepci.
2. Rodič přichází s dítětem do šaten nejméně pul hodiny před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před
vstupem do bazénu.
3. V prostorech dámských i pánských šaten je vyčleněný prostor, kde jsou k dispozici přebalovací pulty, koš na pleny, prostor na kojení a postýlka,
dezinfekce na otření přebalovacího pultu a podložek.
4. Při užití přebalovacího pultu použije rodič svůj vlastní ručník, na který si dítě položí.
5. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě.
6. Rodič s dítětem poté odchází do prostor sprch. Ve sprchách se řádně omyjí mýdlem a osprchují bez plavek teplou vodou. Pokud si klient chce
namáčet vlasy v bazénu, je povinen si je před vstupem do bazénu umýt šampónem nebo použít koupací čepici. Dále jsou rodiče povinni se odlíčit.
7. Každé dítě musí používat své vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou či plenu určenou do vody. Před každou lekcí musí být
plavky rodiče i dítěte důkladně vyprány.
8. Rodič po skončení lekce dítě vždy řádně omyje, osuší a zabalí do suché osušky. Poté odchází do šaten.
9. Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty Plavecké školy Rosnička tj. osoby
zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřeným ranami, osoby nachlazené a
bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba. Dále také osoby
pod vlivem návykových látek.

10. V průběhu trvání kurzu muže dojít k jejich změnám či úpravám z důvodu různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího
poctu účastníku.
11. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců Plavecké školy Rosnička.

ČLÁNEK 4.
Kurzy předškolních dětí bez rodičů plavecké školy Rosnička
Hloubka bazénu: 125 cm
Teplota vody: 30 - 32 stupňů Celsia
Počet dětí v lekci: max. 8

Věk dětí: 3-10 let
Délka lekce: 40 minut + 5 minut administrativa, plavání bez rodičů
Instruktoři jsou absolventi kurzu akreditovaných MŠMT.

ČLÁNEK 5.
Pokyny pro účastníky kurzů bez rodičů

1. Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu bude z jeho klientského účtu odečtena navštívená lekce a za vratnou zálohu 100,- Kč předán
zámek ke skříňce, který po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací na recepci.
2. Rodič přichází s dítětem do šatny včas, aby mu pomohl s důkladnou hygienou a převléknutím do plavek.
3. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě
4. Poté rodič s dítětem odchází do prostor sprch, kde dítě důkladné bez plavek umyje mýdlem a teplou vodu. Vlasy je nutné umýt šamponem, nebo
použít koupací čepici.
5. Dítě vstupuje do bazénu v plavkách, které musí být před každou lekcí důkladné vyprány.
6. Po vykonání důkladné hygieny, rodič vstupuje s dítětem do prostor výklenku u bazénu a to 5 minut před začátkem lekce. Zde vyčká příchodu
instruktora, který si celou skupinku dětí včas vyzvedne.
7. Rodič nevstupuje v šatech do prostor bazénu, pouze v čistém oblečení (plavky/triko a šortky ke kolenům) a po umytí chodidel.
8. Veškeré potřebné pomůcky pro kurz plavání dětem zapůjčí instruktor v průběhu lekce, dle svého uvážení.
9. Rodič je povinen své dítě po skončení kurzu opět včas vyzvednout v místě ve výklenku, kam jsou děti vzápětí po uplynutí 45 minut přivedeny
instruktorem.
10. Nedostaví-li se rodič pro své dítě včas, nenese Plavecká škola Rosnička za dítě žádnou zodpovědnost.
11. V průběhu trvání kurzu může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodu různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího
počtu účastníku.
12. Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s
kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, osoby nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby
nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba. Dále také osoby pod vlivem návykových látek.
13. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců Plavecké školy Rosnička.

ČLÁNEK 6.
Další informace
• Při výuce jsou zásadně používány pomůcky a hráčky omyté, řádně dezinfikované a splňují podmínky dle zák. č. 258/2000 Sb.
• Dezinfekci pomůcek zajištují instruktoři plavecké školy Rosnička po každém ukončení kurzů. Poté jsou pomůcky uloženy v prostorách tomu
určených.
• Před každým začátkem kurzu zkontroluje instruktor plavecké školy Rosnička teplotu vody a vzduchu.
• Za kvalitu bazénové vody odpovídá provozovatel bazénu a výsledky rozborů jsou Plavecké škole předkládány k nahlédnutí.
• Pokud do prostoru bazénu vstupuje s účastníky kurzu ještě další osoba jako doprovod, vstup má povolen pouze s předchozím souhlasem
Plavecké školy Rosnička, v čistém oblečení (plavky/triko a šortky) a po umytí chodidel

.Pro příjemný a ničím nerušený pobyt v dětském plavání Vás žádáme o dodržování podmínek

tohoto provozně bezpečnostního řádu.
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