PROVOZNÍ ŘÁD
AREÁLU ŽLUTÉ LÁZNĚ

I 2020

Vážení návštěvníci,
vítáme srdečně v areálu Žluté lázně všechny ty, kteří k nám přišli za odpočinkem, zábavou, sportem či dobrým jídlem a pitím.
Žádáme zdvořile všechny návštěvníky, aby vstupem do areálu Žluté lázně vzali tento provozní řád na vědomí a jednali
v souladu s ním. Dbejte, prosím, pokynů personálu areálu, který je Vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů či žádostí.
Prosíme, zanechávejte areál ve stavu, v jakém jste jej našli, případně ve stavu, v jakém byste si jej přáli najít při Vaší další
návštěvě, na kterou se budeme těšit.
Petr Hozák
provozní ředitel areálu Žluté lázně
PROVOZOVATEL AREÁLU ŽLUTÉ LÁZNĚ: Taiko, a. s., IČ: 271 70 608, Strakonická 2860/4, 150 00 PRAHA 5 – Smíchov
TELEFON: +420 244 462 199, E-MAIL: info@taiko.cz, WEB: www.zlutelazne.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: v období od 1.4. do 30.9.: 9:00–24:00, v období od 1.10. do 31.3.: Zavřeno

AREÁL ŽLUTÉ LÁZNĚ

a. Poruchy či nefunkčnost vybavení areálu Žluté lázně.

Vstup do areálu Žluté lázně je zpoplatněn.

b. Znečištění v areálu Žluté lázně.

Kulturní a sportovní akce pořádané v areálu Žluté lázně jsou zpoplatněny samostatně s tím, že v ceně vstupenky na sportovní nebo kulturní akci je zahrnut i vstup
do areálu Žluté lázně. Další, zejména sportovní aktivity v areálu Žluté lázně jsou
zpoplatněny.

c. Ohrožující či hrubě obtěžující jednání osob v areálu Žluté lázně, zejména jednání,
které je v rozporu s tímto provozním řádem.

V areálu Žluté lázně se snažíme nabídnout co nejširší možnosti vyžití dětem a rodinám
s dětmi. Žádáme však zdvořile rodiče a odpovědné zástupce dětí, aby nezanedbali potřebný dohled nad svými dětmi. Jakožto provozovatel nepřebíráme a ani nemůžeme
převzít za děti odpovědnost. Děti do věku 15 let musí být vždy v doprovodu rodiče či
odpovědného zástupce.
Psi a jiní domácí mazlíčkové, jsou v areálu Žluté lázně vítáni. Zajistěte však, prosím,
aby nedocházelo k obtěžování, natož ohrožení, ostatních návštěvníků. Psi musí být
v areálu Žluté lázně vždy na vodítku.
Dbejte prosím svých osobních věcí. Za věci odložené v areálu na místech jiných, než
k tomu přímo určených či na místech obvyklých jakožto provozovatel neneseme a ani
nemůžeme nést žádnou odpovědnost.
Vlastní potraviny a nápoje, zejména alkoholické, prosím, v areálu Žluté lázně nekonzumujte. V areálu je Vám k dispozici bohatá nabídka jídla i pití od restaurací po stánky
s rychlým občerstvením, ve kterých si, pevně věříme, k Vaší spokojenosti vyberete.
Přestože následující považujeme za samozřejmost, žádáme dále návštěvníky, aby:
a. vstupovali do areálu pouze přes hlavní bránu;
b. nepoškozovali vybavení areálu, zeleň a zatravněné plochy;
c. udržovali čistotu a pořádek;
d. neprovozovali v areálu Žluté lázně bez souhlasu provozovatele žádnou činnost,
která by byla v rozporu s účelem areálu či nad jeho rámec; výslovně je zakázáno
provozovat jakoukoli výdělečnou činnost;

d. Úrazy, zranění, byť drobná, která se Vám v areálu Žluté lázně přihodila.
e. Ztráty osobních věcí.
Vážení návštěvníci, vezměte, prosíme, na vědomí, že jakožto provozovatel neseme
odpovědnost za újmu vzniklou návštěvníkům pouze v rozsahu, který vyplývá
z obecně závazných právních předpisů. Jakožto provozovatel naopak neneseme a ani
nemůžeme nést odpovědnost zejména za újmu, kterou si návštěvník přivodí sám,
např. jednáním v rozporu s tímto provozním řádem anebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy anebo která mu vznikne v důsledku jiných skutečností,
které nemůžeme ovlivnit.

KOUPÁNÍ
Společnost Taiko, a. s. je provozovatelem přírodního koupaliště ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Našim návštěvníkům umožňujeme koupání ve Vltavě, a tedy využívání přírodního
koupaliště,. Provozní řád přírodního koupaliště je vyvěšen u vstupu do areálu Žluté
lázně, jakož i na informačních cedulích v prostoru přírodního koupaliště.
V dětském hřišti areálu Žluté lázně je dále k dispozici našim nejmenším návštěvníkům brouzdaliště. Brouzdaliště je umělým koupalištěm provozovaným společností
Taiko a.s. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dětské hřiště má vlastní
provozní řád.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

e. svým jednáním neobtěžovali ani neohrožovali jakékoli jiné osoby v areálu Žluté lázně;

Dětské hřiště se kromě tohoto provozního řádu řídí vlastním provozním řádem, který
je vyvěšen u vstupu na dětské hřiště.

f. odložili svou návštěvu Žlutých lázní, pokud jsou nositeli jakéhokoli nakažlivého onemocnění;

Vstup na dětské hřiště je zpoplatněn.

g. dodržovali požární a bezpečnostní předpisy;
h. nevnášeli do areálu sklo a skleněné obaly;

Prosíme, dbejte zvláštního dohledu nad dětmi, které si hrají na dětském hřišti. Jakožto
provozovatel neneseme odpovědnost za dohled nad dětmi na dětském hřišti.

i. bez souhlasu personálu areálu Žluté lázně nepoužívali elektrické spotřebiče;

Z bezpečnostních důvodů, prosíme, nevnášejte do areálu dětského hřiště žádné sklo
ani žádné jiné předměty, které by mohly případně ohrozit děti.

j. nevstupovali na místa se zákazem vstupu či na místa vyhrazená pouze personálu;

Je zakázán vstup psů a jakýchkoli jiných domácích mazlíčků na dětské hřiště.

k. dodržovali pokyny personálu a řídili se označeními (cedulemi) umístěnými v areálu
Žluté lázně;
l. řídili se dalšími provozními řády v rámci areálu Žluté lázně, zejména provozním
řádem půjčovny plavidel, půjčovny sportovního vybavení, přírodního koupaliště,
dětského bazénu a dětského hřiště.
Vezměte prosím na vědomí, že výlučně na základě vlastního uvážení personálu
areálu Žluté lázně jsme oprávněni jakékoli osoby z areálu Žluté lázně vykázat, a to
zejména v případech opakovaného či hrubého porušení provozních řádů platících
v areálu Žluté lázně, v případech nevhodného chování, zejména chování obtěžujícího či
dokonce ohrožujícího ostatní návštěvníky areálu Žluté lázně anebo v případech neuposlechnutí pokynů personálu areálu Žluté lázně či jednání v rozporu s pokyny na označeních umístěných v areálu Žluté lázně.
Vezměte prosím dále na vědomí, že výlučně na základě vlastního uvážení personálu
areálu Žluté lázně jsme oprávněni odepřít vstup do areálu Žluté lázně jakýmkoli osobám, a to zejména osobám pod vlivem omamných, psychotropních či obdobných
látek anebo osobám představujícím riziko obtěžování či ohrožení ostatních návštěvníků areálu Žluté lázně, například osobám majícím zjevné příznaky akutních respiračních či jiných onemocnění.
Chtěli bychom Vás zdvořile požádat, abyste náš personál pokud možno bezodkladně
informovali o všech následujících skutečnostech, a to abychom včas odstranili případné nedostatky či předešli jejich vzniku, a zajistili tak bezproblémový chod celého
areálu Žluté lázně k Vaší spokojenosti.

INFO: I +420 777 409 009

PARKOVIŠTĚ
Návštěvníkům areálu Žluté lázně je k dispozici parkoviště.
Parkování je zpoplatněno.
Parkoviště není hlídaným parkovištěm. Upozorňujeme důrazně návštěvníky, že vjezd
i monitoring parkoviště jsou uzpůsobeny pouze řádnému výběru parkovného. Parkoviště není opatřeno žádnými jinými bezpečnostními prvky za účelem předcházení poškození či krádeže. Jakožto provozovatel proto neneseme žádnou odpovědnost za újmu.
Parkoviště je návštěvníkům k dispozici pouze po dobu otevírací doby areálu Žluté lázně.
Žádáme návštěvníky, aby na parkovišti dbali při řízení zvýšené opatrnosti a v žádném
případě nepřekračovali nejvyšší povolenou rychlost 5 km/hod.
Řidiči jsou na parkovišti vždy povinni dát přednost chodcům.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jelikož areál Žluté lázně navštěvují tisíce lidí denně, považujeme za náš oprávněný
zájem monitorovat prostory areálu zejména za účelem ochrany majetku provozovatele, ale i našich návštěvníků. Vezměte proto, prosím, na vědomí, že v areálu Žluté
lázně jsou pro účely monitoringu a pořízení záznamu rozmístěny průmyslové kamery.
Veškeré podrobnosti, jakož i veškeré další informace o zpracování osobních údajů jsou
Vám k dispozici na internetových stránkách areálu Žluté lázně.

WWW.ZLUTELAZNE.CZ

