Návštěvní řád na přírodním koupališti Kamencové jezero Chomutov
Tento řád má sloužit k zejména k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků přírodního
koupaliště Kamencové jezero (dále koupaliště) v areálu Kamencové jezero (dále areál) a je nedílnou
součástí provozního řádu. Řády jsou veřejně dostupné na webových stránkách areálu, případně na
vyžádání u zodpovědných pracovníků provozovatele. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen
dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů plavčíků a zaměstnanců
provozovatele.
Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení a souhlas s návštěvním řádem
1. Koupání v přírodní nádrži Kamencové jezero je povoleno pouze v provozní době koupaliště, mimo
provozní dobu není koupání povoleno. Mimo provozní dobu koupaliště nezajišťuje provozovatel
službu plavčíků a ani jiným způsobem nezajišťuje dozor nad vodní plochou.
2. Využívání areálu koupaliště je povoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si
návštěvník zakoupí v pokladně areálu. Hosté, ubytovaní v areálu, mají vstup na koupaliště zdarma,
pokud vstupují na koupaliště přímo z areálu autokempu.
3. Prodej vstupenek začíná počátkem provozní doby koupaliště a končí 1/2 hodiny před ukončením
provozní doby. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a v době provozu. Za ztracené nebo
nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Vstupenka opravňuje návštěvníka k jednomu vstupu
do areálu. Při opuštění areálu pozbývá vstupenka platnosti. Vrácenky se nevydávají.
4. Dětem mladším 10 let je přístup do areálu koupaliště povolen jen s doprovodem dospělé osoby,
která za ně zodpovídá.
5. Vstup do vody je povolen jen v čistých plavkách nebo plaveckém úboru. Děti každého věku musí
mít z hygienických důvodů rovněž plavky nebo plavecký úbor.
6. Při plném obsazení areálu koupaliště se uzavře vstup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
Denní kapacita areálu bude vždy aktuálně vyvěšená u pokladen na koupaliště.
7. Vodní plocha koupaliště je vymezena pro plavce a pro neplavce. Plavání do prostoru pro plavidla,
za bójkami vyznačenou zónou pro plavce, není dovoleno.
Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se smějí koupat jen v místech, vyhrazených
pro neplavce. Plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce.
8. Na koupaliště a do dalších prostor areálu je vstup zakázán:
- osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, přenosnými nebo kožními nemocemi,
parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosičům
- osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům
domácností, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
- osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
- zvířatům
9. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu, zachovávat čistotu areálu, při svém jednání
dbát bezpečnosti vlastní i ostatních návštěvníků, brát ohled na ostatní návštěvníky areálu a
respektovat klidové (tiché) zóny areálu.

10. Je zakázáno:
- rušit klid ostatních návštěvníků (například nadměrným křikem, hlučným zpěvem, zesilováním
reprodukčního zařízení)
- vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po molech, skákat z nich mimo
povolená místa a případně skákat z jiných rizikových míst (vodní atrakce, stromy)
- volat o pomoc bez příčiny
- neoprávněně používat záchranná zařízení či vybavení a předměty první pomoci
- znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
- kouřit, konzumovat potraviny a nápoje ve vodě a v místech, kde to není dovoleno
- vstupovat do vody se žvýkačkou
- vnášet na koupaliště skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
- používat pyrotechnické výrobky
- vodit na koupaliště psy nebo jiná zvířata
- přespávat v převlékacích kabinách
- jezdit na koupališti v době provozu koupaliště na kole, na kolečkových bruslích
- zakládat ohně mimo vyhrazená místa
- poškozovat stromy a keře
11. Návštěvníkům, kteří nejsou v areálu ubytováni, je zakázáno pohybovat se v prostoru chatek,
v prostoru vyhrazeném pro stanová místa či karavany.
12. Na instalovaných vodních atrakcích, molech a herních prvcích je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
13. Vyloučení z návštěvy koupaliště či areálu: Z koupaliště či areálu bude bez nároku na vrácení
vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto
návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů pracovníků provozovatele, nebo návštěvník, který se
opije nebo bude pod vlivem drog nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li
návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení
člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii či Policii ČR.
14. Narušování provozu, rušení klidného pobytu či bezpečnosti návštěvníků v areálu Kamencového
jezera, jehož náprava není řešena Provozním a Návštěvním řádem, bude řešeno písemným Nařízením
vedoucího směny areálu jako odpovědného zástupce provozovatele. Toto nařízení má charakter
dodatku provozního řádu.
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