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Nlávštěvní řád
Kurzů ,rplavání" kojenců, batolat a dětí předškolního věku v provozovně ve Voskovcověulici 1130o Praha 5 _ sídliště Barrandov /Kaslcídy/

L) Záidadní ustanovení
a) Provozní podmínky kurzu se řídí provozním řádem

2) obecné zásady
a) Předmětem kurzu není qffia plaviíní, ale hra rodičů s dětrni ve vodě,při níŽ jsou

respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody' délka pobytu 
"" "iáe, 

čistota
prostředí, momentální stav a náladadítěie, apod.)

b) ,,Plavání" je určeno dětem od 6 do 36 měsící . octi buaou rozděleny do skupin
v počtu 5 _ 8 dle věku' pokročilosti a vyjádření pediatra o staw psychomotorického
vyvoje' Denně bude zaÍazeno maximálně deset íekcí, které na sebe budou navazovat
(součástí kaŽdé lekce je krátké cvičení a maximiílní půlhodinoý pouyt 

"" 
vodě).c) ,,Plaviíní" je'určeno také pro věkovou skupinu od 3 áo 6 let _ př;áškď; věk. Děti

budou rozděleny'do skupin v počtu s _ s ále věku, pokročiloů. Denně bude zďazeno
maximálně osm lekcí, které na sebe budou navazoiat(součástí každélekce je hátké

' cvičení a půlhodinový aŽtřičtvrtěhodinoqý pob)'t ve vodě).
d) ZaÍazeru dítěte do kurzu bude proved"''o iouze nazáů<laděpísemného souhlasu

ošetřujícího pediatra, nebo ěestného prohlríšení rodiče. Kurzu se mohou zúěastnit
pouze zÁravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště
osoby trpící vlasoqýTni, kožními.či jinýmilréoo'oý.i chorobami ;;by zahmyzené aopilé, či pod vlivem návykovych látek Pokud by ródič, dítě či dop.";J vykazovď
před lekcí zjevné zn1nlqr nějakého onemocnění, je instrukto. op.árrněr' zrušit dítěti
lekci, případně celý kurz bez nahrady.

3) Povinnosti účastníků kurzu - součást přihlášlqy účastnika kutzu
a) Rodiče i ostatní návštěvníci jsou povinni řídiise pokyny lekÍorů, nebo odpovědných

zaměstnanců centra.
b) ystop do prostor cenfoa (včetně bazénu je zakazánosobám trpícím vlasoqimi,

kožními nebo jiqými přenosnými chorobami,osobiím zahmyzeným. osobrárn pod
vlivem alkoholu a jiných návykových látek a osobiím, kt.'y- 

"'toÉ 
do ..rrt.u r.rp.

bazénu zakána] l.9o., nebo odpovědný zaměsÍr*....rrt á '. -iást''ir'" důvodu,
pokud bude mít lektor podeďení, že osoba (dítě,rodič nebo ostatní návštěvníci)trpí
onemocněním uveden;ýrn v předchozí větě, můŽe dotyčné osoby požádato lékďské
vyšetření a o předložení potwzení se souhlasem navštěvovat pr"á-ctoe kurzy.c) Návštěvníci centra (rodiče) jsou povinni si na každou lekci pro sebe u áiie s sebou
přinést:

- 
_leg|timaci opravňující ke vstupu do centra nebo doklad o zaplacení- |rs]enické potřeby (osušku, mýdlo, 

919jíč9k, tampony na vysušení oušek, či jiné
hygienické potřeby v nerozbitných obalech)- plavky pro sebe a plavky pro dítě. Plavky pro dítě musí byt přiléhavé, s gumičkami
kolem stehen i pasu (plavky musí byt přeďkaždou lekcí "yp.,i"yl 

) a

- pro dítě a rodiče s dlouhými vlasy plavací čepice

KLUB KAPKA s'r'o. _provomiřád
snz'I 1

ťv



.. .1Y- .'

d) V celém prostoru centra je přísně zakénžno kouřit.
e) Při vstupu do prostor centra je nutné zanechatobuv ve vsfupní místnosti (čistící zóně).

Vstup do dalších prostor centra v běžné obuvi je zakénán. Pro vstup do prostoru
odpoč). Vstup do dalších prostor centra v běžné obuvi je zakazén Pro vstup do
prostoru odpočívárny je moŽné použít běžnou domácí obuv s ěistou podrážkou (vstup
v ponoŽkách není vhodný). Do dalších částí centa, kterými jsou šatny, sprchy' 

'u.'oá 
u

bazén je vstup povinen pouze naboso, nebo ve speciální gumové obuvi Jčisto,'
podrďkou urěené pouze k bazénu. Vstup do šaten, sprch, sauny abazénuv domácí
obuvi je přísně zakazěn. Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakáu:éno nosit předměty
ze skla a jídlo.

0 Rodič a dítě, příp. ostatní návštěvníci centra se svlékají v šatně.
g) Vstup do bazénu je povolen porlze účastrríkům právě probíhající lekce. Rod-ičům a

dětem, kteří se zúěastní lekcí, je vsfup do prostoru bazénu povolen porrze v plavkách.
ostatní návštěvníci centra mají vzhledem k vlhkosti a teplotě vzduchu přístup do
prostor bazénu povolen vyhradně v plavkách a tričku.

h) Potřebné věci pro osobní hygienu si rodiče pro sebe a děti berou s sebou ze šaten do
prostor sprch abazénuuložené do igelitové tašky , nebo je ukládají do připravených
košíku.

D Před vstupem do prostor bazénu je rodiě povinen své dítě dťrkladně um;it. Před
zahájením hygienické očisty je nutné se i odlíčit. Hygienická očista celého těla se
provádí bez plavek ažpo pollžití WC (dětem je nutno ponechat čas na vymočení apod.
a poté teprve přistoupit k očistě). ostatní návštěr'rríci centra, kteří se pffmo neúčastrí
lekcí, jsou povinni provést osobní hygienu nejméně v rozsahu omytí nohou vŽdy před
vstupem do prostor bazénu.

j) V případě pouŽití nočníku je nutné ho vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní
místo. V případě potřeby poažitt WC během výcviku je nutro před náwatern do
bazélu opět provést osobní hygienu lplati jakpro rodiče, tak pro dítě). Platí přísný
zékazvykonávání potřeb dětí /vymočení apod.) do odtokoých kanálků bazénu.

k) Jestliže dojde k znečištění sprch, sarrny' prostoru bazéru, nebo bazénové vody dítětem
(stolicí, rvratky' hlenem, krví apod.) je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost
lektorovi, nebo odpovědnému zaměstranci centra, kteý zajistí odstranění závady,
resp. překážky v provozu centra. Lektor může po shlédnutí sifuace roáodnout o
ukončení hodiny ajejí další případné náhradě.

l) V centru platí zákazúmyslného poškozoviíní vybavení. Pokud rodič, dítě či ostatní
návštěvníci poničí jakékoliv zaŤízení centra, je rodič tohoto dítěte nebo návštěvník
povinen uhradit v ceiém rozsahu způsobenou škodu.

m) Filmověni,natáč,eru a focení v prostorech centraje povoleno pouze pro soukromé
účely po předchozím souhlasu lektora, nebo odpovědného zaměstnance centra.

n) Návštěvníci centra azejménarodiče jsou povinni dbát zrýšení opďrnosti při pohybu
okolo bazénu,napowchách které jsou mokró a kluzké, neboť jim a zejména dítěti
brozí zlýšené nebezpečí uklouznutí a pádu.Dále je nutno dbát zqýšené opatmosti při
pohybu kolem překažek (otopná tělesa, 1avičky,židle,rohy, odloŽené hračky, příp. ostré
h*y, apod.)

o) Lekcí se smí účastrrit jeden rodič qýhradně s jedním dítětem (případ účasti jednoho
rodiče se dvěma dětTli na lekci je zbezpečnostní důvodů vyloučen, není-li dohodnuto
jinak. Rodič musí věnovat zvýšenou pozornost pohybu dítěte v prostoru centra a musí
ho mít pod nestálým dozorem. Rodič má plnou odpovědnost za své dítě ve všech
prostorách KLUBU KAPKA s.r.o.. Jakýkoliv uraz své osoby, nebo dítěte je rodič
povinen bezodkladně oznámit lekÍorovi a osobě odpovědné zaprovozcentra.
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p) Rodiče mohou s sebou na lekce brát apoužívat pouze hračky a pomůcky, které musí
být dobře omyvatelné, nepoškozené,bezjakýchkoliv otvoru a vy'jímatelných částí (s
výjimkou otvoru kterými voda vhodně protéká) a které jsou vhodné pro dartou
věkovou kategorii. o používání donesených hraček pro dané lekce ajejich vhodnosti
rozhoduje ve všech případech qýhradně lektor, nebo odpovědný zaměstnaec centra.

q) K pokládáď dětí slouží vydezinfrkované molitanové podložky obalené igelitem, na
které nesmí rodič sedat ani stoupat.

r) Po osušení a odchodu z šaten se rodiče s dětmi zdržnjív odpoěívámě a to nejméně po
dobu nezbytrrě nutnou. Rodič si musí bý vědom nutnosti aklimatizačního pobytu pro
sebe i dítě před odchodem z centraa dodržovat ho. Délka aklimatizační doby je cca 30
minut.

s) Vrrímcihygienickýchpodmínekplatípřísný zékazpřenášethračky zhemy nabazéna
z bazéna do odpočívárny (herny).

0 Po ukončení lekce jsou rodiče povinni sebe i dítě ve sprchách opět důkladně umý (viz
předchozí odstavec tohoto řádu).

u) PouŽívrání nočďků v odpočívrírně je přísně zakér;žno. Vykonávání potřeb dětí je
možno qýhradně na toďetach.

v) Při odchodu z prostoru bazénu, nebo lekce jekůďý povinen se v prostoru sprcho nebo
v místech k tomu určených řádně osušit. Do prostor šaten je zákazvstupu v mokrych
plavkách

w) Všechny své osobní věci, zejména cennosti (peníze,doklady,mobilní telefony apod.) si
rodiče jsou povinni zanykat do skříněk. Zavéci odložené mimo neuzamčené skříňky
azanevzaÍnčené skříňky centrum neručí (nepřebírá odpovědnost za případnou zhátu,
nebo odcizení).

4) Hygienické zásady
a) Každý den před zahájenlm provozu je okolí bazénku, sprcha, šatrra a toaleta

dezinťrkoviíno a pečlivě omýo čistou vodou. Voda v bazénku před zahájením lekcí
ptocbáz,i několikrát v celém objemu filtračním zaŤízenim

b) ostatní prostory, ve kteých se budou rodiče pohybovat, jsou denně dťrkladně čištěny a
dezinfikovany.

c) Kdeziďekcipomůcekabazénkujsoupoužityjentakovéprostředky,kteréjsousvým
složením a koncentraci vhodné i projiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká
a kojenecká oddělení nemocnic) a jsou schválená Ministerstvem zdravotnicwí ČR'
případně Hlavním hygienikem ČR.

d) Z důvodů zabrrínění vzriku rezistence bakterií se přípravky střídají a přesně se
dodrŽuje expoziční doba.

e) Celkový důkladný uklid je prováděn v riímci sanitačního dne, kteqý probíhá jednou
měsíčně.

0 Při celkovém znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění znečištění. o
dokončení lekce rozhodne instrrrktor. Doba přerušení vzhledem k výkonu frltračního
zařízeru nepřesahne 60 minut, během kterých proteče celý objem vody filtraěním
zařízernm. Při zjištění jiné závadyje provoz přerušen na nezbyně nutnou dobu až do
odstranění vzniklé závaďy .

g) Při výuce ve vodě se používaj í pouze pomůcky a hračky, jejich kvalita vyhovuje
vyhlašce č.8412001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a qirobky pro děti ve
věku do 3 let.

h) řIračky a pomůcky pouŽívané v bazénku musí bfi dobře omyvatelné , nepoškozené,
bez jakýchkoliv otvoru a vy'jímatelných ěástí, aby se do nich nedostala voda. Všechny
se denně po skončení kurzu dťrkladně očistí a vydezinfrkují a důkladně opláchnou pod
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tekoucí vodou. Dezinfekce a oplachovtíní je prováděno v místnosti s bazénkem a
sprše. Veškeré pomůcky, podložky,hračky,nočníky a všechny dďší věci potřebné
k provozu jsou ukládány v místnosti s bazénkem na topných lavicích a na policích
k tomuto určených.Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v samostatné
místnosti.

i) Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce a
přizpůsobena věku dětí ve skupince. U dětí od 3 do 6 měsíců se teplota vody bude
pohybovat mezi 30 _ 36 st. C, u dětí starších mezi28 _ 32 st. C (vyšší hodnoty platí
vždy pro zaéátekuvedeného věkového období). Teplota vzduchu je 28 _ 30 st. C u
všech věkových kategorií.

5) Zixérečná ustanovení
a) Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvďiÍikované instruktorky ,,plavání"

kojenců batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzu byla vytvořena na
zékJadě teoretických znalostí a praktických zlnršeností provozovatele těchto kurzů,
odborných publikací a ve spolupráci s pediatry. Metodika je obsahem samostatného
dokumentu.

b) Tento návštěvní řád ajeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů.
Sezniímení s návštěvním řádem potwdí každý účasfirík svým podpisem při podríď
přihlášky či uhradě kurzovného. Ceník kurzovného není součiístí provozního ani
návštěvního řádu aje samostatným dokumentem.

c) Provozovatel se zavazýe dodržovat všechny platné právní normy,nařízení pffslušné
hygienické stanice a ustanovení provoarího řádu.
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