
 

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD 
 

nekrytého umělého koupaliště 
Adamov – Horka I. 

pro rok 2020 
 
 

Určuje povinnosti všech návštěvníků areálu koupaliště Adamov I. - Horka.  
Jejich nedodržování může mít za následek nucené opuštění či vyvedení z areálu bez nároku na vrácení vstupného. 
 
Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny spojenými s nemocí COVID 19. 

 
 
Vlastník:           Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov IČO: 002 79 889 
Provozovatel:   ADAVAK, s. r. o., Nádražní 455, Adamov, IČO: 255 83 484 
Odpovědná osoba:  Marta Vrchovská 
 
1. Zahájení provozní sezóny 2020: dle klimatických podmínek, nejpozději od 27. 6. 2020 

 
2. Ukončení provozní sezóny 2020: 30. 8. 2020 

 
3. Otevírací doba:     v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den  

pondělí až neděle                       od 9:00 hod. – do 21:00 hod. 
 
V případě nepříznivých klimatických podmínek, havárie či technické poruchy je areál uzavřen.  
Každý den, kdy je otevřeno, probíhá kondiční plavání. 
 

4. Ceník pro rok 2020: 
 
 celodenní vstupné: 

 rodinné (max. 2 dospělí a 2 děti od 3 do 15 let)             100,- Kč 

 dospělí              50,- Kč 

 děti  3 - 15 let, důchodci            30,- Kč 

 
 vstupné po 14:00 hod.: 

 dospělí       30,- Kč 

 děti  3 - 15 let, důchodci    20,- Kč 
 

 děti do 3 let mají vstup zdarma 
 

 kondiční plavání od 19:30 hod. do 21:00 hod.   20,- Kč 
 

 pronájem lehátka       30,- Kč / 1ks 
 
 

Rezervace beach volejbalového hřiště je hlášena plavčíkovi, který vede její evidenci.  
Po ukončení rezervace je uživatel povinen do 15 minut opustit areál koupaliště, pokud si nezakoupí 
příslušnou vstupenku, opravňující k užívání ostatních součástí areálu (bazén, brouzdaliště, dětské 
hřiště). 

 
5. Do areálu koupaliště je zakázáno vodění domácích zvířat, vstupovat do areálu s jízdním kolem, jezdit na 

kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích či skateboardech.     
 

6. V areálu koupaliště je zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory občerstvení. 
 

7. Je zakázán vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek. 
 

8. Provozovatel areálu koupaliště neodpovídá za případnou krádež věcí návštěvníků v celém areálu 
koupaliště.  



 
9. Předměty nalezené v prostoru areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, který provede zápis do 

Knihy nálezů. 
 

10. V areálu koupaliště je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje v blízkosti bazénu (ochoz okolo 
bazénů) mimo vyhrazený prostor pro občerstvení.  

 
11. Do areálu koupaliště je zakázáno nosit skleněné láhve či jiné skleněné předměty mimo vyhrazený 

prostor pro občerstvení – pouze láhve plastové. 
 

12. Další zakázané činnosti – hlučně se projevovat a rušit tím okolí, skákat do bazénu z delších stran, mimo 
prostor k tomu určených, běhat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, 
vstupovat do bazénu se žvýkačkou, plivat do vody a na ochozy bazénu, vyplachovat si nos ve vodě.  

 
13. Vstup do bazénu je pouze v plavkách (nebo plaveckém úboru, příp. volných šortkách bez kapes a 

kovových ozdob, v délce nad kolena), přes brodítko a pod tekoucí vodou. 
 

14. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami a děti do 
věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou 
kolem nohou. 

 
15. Dětský bazén je určen dětem do 6 let.  Děti musí být pod dohledem dospělé osoby!!! 

 
16. V areálu je každý návštěvník povinen dodržovat osobní čistotu, udržovat čistotu a pořádek na 

koupališti, dbát pokynů plavčíka, chránit svoje zdraví i zdraví ostatních proti možnému zranění. 
 

17.  Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude 
dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, bude se chovat nevhodným způsobem. Neopustí-li 
návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědná osoba požádat o zakročení 
Městské policie nebo Policie ČR.  

 
18. Areál je střežen kamerovým systémem. 
  
Ustanovení tohoto návštěvního řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společného prostředí pro oddech, 
rekreaci a sport. 
 
Důležitá telefonní čísla 

 zástupce provozovatele   724 370 153 
 Městská policie Adamov   602 515 387 
 Policie ČR     158 
 zdravotnická záchranná služba 155 
 hasiči     150  

 
 
 
 
Návštěvní řád nekrytého umělého koupaliště Adamov I. – Horka pro rok 2020 byl schválen na 35. schůzi Rady města 
Adamov dne 8.6 2020. 
 
 
Adamov  27. 5. 2020                                         
 
 
Zpracovala:  Marta Vrchovská 
 

 

 

 

 

 

 

 


