
Před vstupem do našeho plaveckého areálu zvažte svůj zdravotní stav. 
V případě, že máte nějakou infekční nemoc, do areálu nevstupujte.  
Dodržujte, prosím dočasná hygienická pravidla v našem areálu.

TESTY
Pro vstupu do areálu je nutné, dle nejnovějších nařízení, splnit jednu z těchto podmínek:

  platné očkování proti onemocnění Covid-19 (dle aktuálního nařízení)
  potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech
  negativní PCR test na Covid-19 ne starší než 7 dní
  negativní antigenní test na Covid-19 ne starší než 72 hodin
  provedení antigenního testu na recepci s negativním výsledkem

ROUŠKA / ROZESTUPY / RUCE
PŘI VSTUPU

  Po celém areálu je povinnost nosit respirátor
  Vydesinfikujte si ruce připravenou desinfekcí
  Dodržujte rozestup 1,5m

V ŠATNÁCH A VE SPRCHÁCH
  Pobývejte pouze nejnutnější dobu, čas omezte na dobu nezbytně nutnou
  Ve sprchách není nutné mít respirátor
  Mýdla v dávkovačích jsou desinfekční

V BAZÉNOVÉ HALE
  Kapacita je nyní částečně omezena
  Je bezpodmínečně nutné uposlechnout pokynů PLAVČÍKA!
  Respirátor si odložte do igelitového sáčku (jsou vám připraveny k dispozici) ke svým věcem
  Při odpočinku mimo bazén dodržujte odstupy 1,5m od dalšího návštěvníka, pokud se nejedná o člena rodiny

V BISTRU
  Stále nabízíme lahodné rychlé dobroty i pro ty nejmenší
  V klidu si zde můžete nakrmit svého malého plavce
  Kávu si můžete vzít s sebou
  To co nestihnete sníst, vám obsluha zabalí na cestu
  Neshlukujte se
  Zdržujte se zde po nezbytně nutnou dobu

VE WELLNESS
  Není nutné nosit respirátory do sauny a páry
  Respirátor odložte na ručník nebo osušku v igelitovém sáčku (jsou vám připraveny k dispozici)
  V odpočinkové zóně dodržujte rozestupy 1,5m
  Teplota aroma sauny nastavena na vyšší stupeň dle nařízení 
  Během dne probíhá desinfekce ploch v saunách a odpočinkové části 

MIMO PROVOZ – krystalické ochlazení, ceremoniály, peelingy.

NA TOBOGÁNU
  Dodržujte rozestupy nejméně 2m

HERNA DOČASNĚ UZAVŘENA 

PRAVIDLA A INFORMACE PRO VÁS!

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE SEBE I OSTATNÍ!
V celém areálu probíhá po celý den desinfekce všech ploch!


