Prevádzka Perla Ružinova, Mierová ulica, Bratislava
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1.8.2021

Prevádzkový poriadok Plaviatko, detský klubík
Prevádzkovateľ: Plaviatko, s.r.o.

1. Úlohou prevádzkového poriadku je vylúčenie, nehôd, škôd na zdraví a majetku o oboznámiť
návštevníkov o spôsobe užívania prevádzky. Je záväzný pre všetkých zákazníkov prevádzky.
2. Návštevníci prevádzky sa zaväzujú ho dodržiavať .
3. Prevádzkové hodiny sú od 8.00 do 19.00 mimo týchto hodín je vstup do prevádzky zakázaný.
4. Do prevádzky je zakázaný vstup zvieratám. Je zakázané vstupovať do prevádzky s bicyklom,
kolieskovými korčuľami, odrážadlom, a s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
ostatných návštevníkov.
5. Do prevádzky je zakázaný vstup osobám s akútnym alebo infekčným ochorením,
gynekologickými problémami, kožnými problémami, inak prenosnými chorobami alebo iným
ochorením nezlučiteľným s využívaním priestorov , osobám so zjavne zanedbanou osobnou
hygienou, osobám pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Personál je oprávnený, aj
bez udania dôvodu, zakázať návštevníkovi vstup do prevádzky, ak takými problémami
návštevník trpí.
6. V prevádzke je zakázané fajčiť.
7. Po vstupe do prevádzky sa zákazník zahlási na recepcii.
8. Zákonný zástupca zodpovedá za maloletú osobu mladšiu ako 15 rokov v celom rozsahu po
celú dobu pobytu v prevádzke a realizovaní kurzov.
9. V skupine je počas lekcie v bazéne maximálne 5 dospelých osôb s dieťaťom a inštruktor.
10. Zákonný zástupca je povinný vykonávať nad maloletými osobami mladšími ako 6 rokov, ktoré
sa v prevádzke nachádzajú v ich sprievode, neustály aktívny fyzický dohľad.
11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené ich vlastnou
neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich
možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku a bezpečnostných
pravidiel prevádzky.
12. Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené maloletou osobou mladšou ako 15 rokov
na majetku a zariadeniach prevádzky alebo škody spôsobené ostatným návštevníkom.
13. Na cenné veci sú určené uzamykateľné skrinky pri vstupe do prevádzky.
14. Kurzy plávania dojčiat, batoliat sú určené rodičom s deťmi vo veku od 3 mesiacov do 6 rokov.
Individuálne kurzy sú určené pre deti do 5 rokov. Kurzy sú zamerané na vytvorenie kladného
vzťahu dieťaťa k vodnému prostrediu. Pri spoločnom pobyte vo vode s rodičom pod
odborným vedením si deti osvoja nenásilnou a hravou formou základné návyky a zručnosti
potrebné pre pobyt vo vode. Staršie deti si osvoja základy plaveckých štýlov. Do kurzu
zaraďuje inštruktorka podľa veku a pokročilosti dieťaťa.
15. Príchod do priestorov šatne je potrebný 15 minút pred začatím lekcie.
16. Návštevník sa pred vstupom do šatne prezuje seba do prezúvok vhodných do vlhkého
prostredia, ktoré zabezpečil prevádzkovateľ a dieťa (pokiaľ už chodí) do vlastných, čistých
prezúvok vhodných do vlhkého prostredia.
17. V šatni sa rodič vyzlečie. V prípade, ak rodič ma záujem postrážiť dieťa, je k dispozícii asistent
alebo inštruktor, ktorý dieťa postráži v aklimatizačnej miestnosti, alebo ohrádka, kam možno
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dieťa odložiť. Ženy (účastníčky lekcie) sa musia odlíčiť, ak nemajú vodovzdorný makeup.
Účastník si odloží veci do skrinky a presunie sa do sprchy, ktorá je súčasťou šatne.
Pred oblečením si plaviek sa rodič poriadne osprchuje a použije mydlo.
Pred príchodom do priestorov bazéna si rodič zloží s dieťaťom na prebalovacom pulte,
vyzlečie dieťa, dôkladne osprchuje a detským mydlom umyje dieťa (najmä intímne partie). Po
osprchovaní, samostatne alebo s pomocou inštruktora, oblečie dieťa do plaviek. Dojčatá a
batoľatá musia mať nepriepustné plavky s pevnými bočnými gumičkami 3 okolo nôh a pása,
ktoré musia správne doliehať. Takéto plavky je možné zakúpiť na recepcii prevádzky. Bežné
plavky pre dojčatá a batoľatá neakceptujeme.
Do priestoru bazénovej časti, bazéna, šatní, spŕch a sáun je prísne zakázané nosiť jedlo, pitie,
žuvačky, cukríky, predmety zo skla alebo predmety s ostrými hranami.
Priestory spŕch a okolo bazéna sú mokré, preto sú návštevníci povinní pohybovať sa v týchto
priestoroch výhradne v prezuvkách určených do vlhkého prostredia, pomalou chôdzou a so
zvýšenou opatrnosťou. Rodič je povinný chrániť dieťa pred úrazom nepretržitým dohľadom
nad ním. Je prísne zakázané, aby dieťa behalo v priestoroch spŕch a bazéna. Rodič resp.
zákonný zástupca za dieťa plne zodpovedá v celom priestore konania lekci.
V prípade úrazu, poranenia alebo nevoľnosti je návštevník prevádzky povinný informovať
personál. Za poranenie, ktoré si návštevník spôsobí nedodržiavaním pravidiel prevádzkového
poriadku, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
Pokiaľ sa bude rodič potápať, je povinný použiť plaveckú čiapku, prípadne ak nechce použiť
plaveckú čiapku, musí si umyť dôkladne vlasy šampónom. Počas lekcie môžu návštevníci
používať plavecké okuliare.
Pokiaľ dieťa pred vstupom do bazéna alebo počas lekcie použije nočník, rodič je povinný na
to upozorniť personál. Všetky nočníky sa vždy po použití umývajú a dezinfikujú. Je potrebné
ho vrátiť na pôvodné miesto. Jeho použitie je možné len v priestoroch toalety. Rodič je
povinný dieťa opäť osprchovať a umyť mydlom bez plaviek.
Akékoľvek znečisťovanie bazénu je prísne zakázané.
V prípade, že dôjde v priestore šatní, spŕch, bazénu a sáun k znečisteniu zvratkami, stolicou,
hlienom, krvou alebo pri akomkoľvek inom znečistení, je povinnosťou účastníkov toto
okamžite oznámiť inštruktorovi alebo inému personálu, ktorý zabezpečí vykonanie
príslušných opatrení. Podľa situácie sa prevádzka alebo priebeh lekcie/kurzu preruší až do
odstránenia znečistení alebo nedostatkov. O dokončení lekcie/kurzu alebo chode prevádzky
rozhodne inštruktor/tréner, ktorý má nárok pokračovanie lekcie/kurzu zrušiť bez možnosti
vrátenia peňazí alebo náhradnej lekcie.
V prípade spôsobenej škody na majetku prevádzkovateľa alebo iných návštevníkov, je ten,
kto škodu spôsobil, povinný túto škodu uhradiť v plnej výške.
Z hygienických dôvodov je prísne zakázané nosiť vlastné hračky do bazéna a jeho okolia
a vynášať bazénové pomôcky a hračky.
Vstúpiť rodič do bazéna je povolené až za prítomnosti inštruktora, v čistých plavkách a bosý.
Do bazéna vstupuje s dieťaťom vždy len jeden rodič.
Skákať do bazéna je povolené len počas plaveckej lekcie pod dohľadom trénera.
Kurz baby plávania je vedený pod odborným dohľadom kvalifikovaného inštruktora ktorým
je účastník povinný spolupracovať podľa jeho pokynov.

32. Doba pobytu vo vode sa prispôsobuje veku a pokročilosti dieťaťa od 20 do 45 minút,
v priemere trvá 35 minút, nesmie však presiahnuť u baby plávania 40 minút . O dĺžke lekcie
rozhoduje inštruktor.
33. Pri plaveckej výuke sa používajú výhradne pomôcky a hračky, ktoré sú svojou kvalitou pre to
určené.
34. V prípade ak sa uvoľní sekrét z nosa, sú pri bazéne určené servítky na utretie týchto sekrétov.
Použitá vreckovka sa hodí do nádoby na to určenej.
35. Po skončení lekcie sa rodičia presunú do infrasauny, ktorá slúži na osušenie dieťaťa a rodiča.
Dĺžka saunovania je do 10 minút.
36. Pred vstupom do saunu je potrebne dieťa osprchovať a vyzliecť neoprénové plavky v sprche,
dať mu plienku medzi nôžky, aby neznečistilo saunu. Rodič vstupuje do sauny v plavkách
a sedí na uteráku.
37. V saune je zakázané konzumovať jedlo. Je možné dojčiť, prípadne zobrať fľašu s mliekom pre
dieťa.
38. Po saune sa rodič presunie do šatní, predtým oblečie dieťatko na prebaľovacom pulte použije
kozmetiku pre dieťa a odovzdá dieťa do aklimatizačnej miestnosti asistentovi na stráženie. V
prípade ak nemá záujem o postráženie dieťaťa zoberie ho zo sebou do šatne.
39. Po skončení lekcie môže rodič využiť aklimatizačnú miestnosť ktorá slúži na oddych a relax
pre dieťa a rodiča.
40. Dozor pri bazéne a prvú pomoc zabezpečuje inštruktorka, v prípade upovedomí Záchrannú
službu. Lekárnička Prvej pomoci je k dispozícii v priestoroch saunovej miestnosti.
Prevádzkovateľ v rámci hygienického a sanitačného programu zabezpečuje udržanie
dokonalej hygieny, čistoty a zdravotnej bezchybnosti využívaných priestorov ako aj ďalších
predmetov, hračiek a pomôcok používaných v rámci lekcie v bazéne i mimo neho. Všetky
priestory a zariadenia v prevádzke sa čistia a dezinfikujú denne pred začiatkom lekcií. Čistenie
priestorov sa vykonáva prostriedkami na to určenými.. Dezinfekciu zabezpečuje personál
Prevádzky. Pri obzvlášť závažnom znečistení sa bazén vypustí, dôkladne mechanicky očistí,
vydezinfikuje a opláchne.
41. V prípade mimoriadnych udalostí a havárií je návštevník povinný rešpektovať a riadiť sa
pokynmi personálu Prevádzky, ktorý ich bezpečne a organizovane navedie k opusteniu
budovy. V prípade mimoriadnych situácií je personál prevádzky povinný kontaktovať
príslušnú zdravotnú/bezpečnostnú službu na nasledujúcich číslach: Hasiči: 150 / Záchranná
služba: 155 / Polícia: 158 / Centrálna ohlasovňa: 112.
42. Návštevník si je vedomý toho, že tento prevádzkový poriadok prevádzky netvorí vyčerpávajúci
zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu resp. škode na zdraví
alebo majetku.
43. Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 01.08.2021

