Organizační řád
„Setkávání rodičů s dětmi v bazénu“
•

Rodiče musí dbát instrukcí paní recepční a lektorky.

•

Příchod do šaten min. 15 minut před zahájením své lekce.

•

Každý účastník musí být vybaven: vlastní osuškou, plavkami, kojeneckými
plavkami opatřenými přiléhavou gumičkou kolem nohou, základními
hygienickými potřebami pro dospělého i dítě.

•

Plavky musí být vždy na každou lekci vyprané, důkladně vymáchané - bez
použití aviváže.

•

Každý účastník je povinen se při každé návštěvě zaregistrovat a zaplatit
poplatek, dle ceníku nebo se prokázat permanentkou.

•

Po vstupu do prostor bazénu se účastník přezuje a následně převlékne.

•

Použije WC a důkladně se osprchuje a umyje mýdlem (bez oleje, mléka,
atd.), bez plavek. Včetně vlasů a odlíčení. Po každém použití WC se musí
též každý účastník řádně umýt mýdlem a osprchovat bez plavek. Plavky
oblékat až po osprchování.

•

Děti se před osprchováním preventivně posadí na nočník nebo se využije
přirozeného reflexu ve sprše.

•

Vstup do bazénu pouze po osprchování a v plavkách.

•

Rodič který nejde do vody nemusí být osprchovaný, ale musí být v
plavkách nebo v županu.

•

Vstup k bazénu ve stanovený čas Vaší lekce – předčasný nebo pozdní
příchod by narušil předešlou nebo Vaši lekci.

•

Při pobytu ve vodě jsou děti pod neustálou kontrolou zda nedochází k
prochladnutí, únavě či změně nálady a chování. Kontrolu provádí rodič i
instruktor a v případě, že je některá ze změn zjištěna musí rodič s dítětem
opustit bazén. Rodič taktéž kontroluje zda se dítě nepokakalo, v takovém
případě musí rodič dítě okamžitě vyndat z vody a informovat lektora. V
případě, že dítě pláče bez ustání více než deset minut je nutné lekci,
vzhledem k dítěti, opustit.

•

Po lekci – odchod do sprch, důkladné omytí, osušení, namazání krémem
(prostředkem proti vysoušení pokožky).

•

Odchod ze šaten bezprostředně po oblečení.

•

Relaxace v prostorách k tomu určených.

•

V prostorách AQUAPARKU je zakázáno používat skleněné věci!

•

V případě, že se nemůžete lekce účastnit je Vaší povinností se z lekce
prostřednictvím našeho náhradového systému AUKSYS omluvit.

•

Jídlo a pití mimo prostory aquaparku!

Zároveň je nezbytně nutné dodržovat všechny body „Návštěvního řádu
bazénu“ a „Organizačního řádu“ provozovatele bazénu.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Martina Kirschová tel.:602 65 32 87 nebo martina.kirschova@gmail.com

Děkujeme a přejeme krásné plavání!
STUDIO BERUŠKA

