Návštěvní řád
Vážení návštěvníci,
areál přírodního koupaliště Jureček slouží k využití volného času a odpočinku všech jeho
hostů a k radosti Vašich dětí.
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování tohoto návštěvního řádu.
Provozovatel:
Odpovědný pracovník:
Návštěvní doba:

Jureček Říčany, s.r.o., IČ 28368061
Ke Koupališti 231/11, 251 01 Říčany
tel. 323 607 186, www.jurecek-ricany.cz
Vladan Ježek
květen – září od 08.00 do 22 hod.

Pobyt na koupališti je na vlastní nebezpečí, děti do 12 let musí být v doprovodu osoby
starší 18 let, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba.
V celém areálu platí přísný zákaz:
1. poškozování a znečišťování všech prostor, zařízení a vybavení
2. kouření (s výjimkou letní terasy kiosku)
3. vstupování návštěvníků se zvířaty
4. stanování a rozdělávání ohňů
5. vjezdu motorových vozidel a kol
6. odhazování odpadků mimo odpadkové koše
7. přemísťování pevného i mobilního zařízení
8. lezení na stromy
9. vstupu na molo a celou konstrukci stavidla
10. míčových her na pláži
Dále platí zákaz vstupu na hřiště pro plážový volejbal, které slouží výhradně k této hře
a vstup na něj je zpoplatněn.
Návštěvník je povinen:
1. dodržovat návštěvní řád, pokyny správce a ostatních pracovníků pověřených
provozovatelem
2. dodržovat provozní dobu areálu
3. dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplný k ostatním, neobtěžovat
návštěvníky a okolní obyvatele nadměrným hlukem
4. dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
5. využívat veškeré zařízení areálu pouze tak, aby nedocházelo k jeho poškození

Dodržování návštěvního řádu mohou kontrolovat osoby k tomu oprávněné, tj. správce
areálu a ostatní pracovníci pověření provozovatelem.
Porušení návštěvního řádu je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona 200/1990
Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit
pokutu až do výše 30.000,- Kč. V případě porušení tohoto řádu má provozovatel
právo návštěvníka, který návštěvní řád porušil okamžitě vykázat z prostor areálu.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba
155
Tísňové volání /SOS
112
Hasiči
150
Policie
158
Městská policie Říčany
323 618 158, 725 022 765
Policie ČR, služebna Říčany
323 602 016
Nejbližší telefonní stanice odkud je možné přivolat pomoc – restaurace příp.kiosek na pláži
Tento návštěvní řád byl vzat na vědomí Radou města Říčany dne 28.5.2008.

