PROVOZNÍ ŘÁD
základní

 stupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem.
V
Vstup na vlastní nebezpečí.
Vstup dovolen pouze po zaplacení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka.
Zákaz vnášení skla.
Za děti ručí rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou
s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinnost výhradně
jejich doprovodu.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup návštěvníkům.

v areálu Žluté lázně:

 ávštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
N
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby
nezpůsobil škodu.
Je zakázáno poškozování zatravněných ploch a ničení porostů uvnitř
areálu.
Přístup k vodě je povolen na vzdálenost 3 m, přechod pomyslného
pásma pouze na vlastní nebezpečí.
Do areálu je zakázán vstup osobám podnapilým, nevhodně ošaceným,
špinavým či zahmyzeným.
Do areálu je zakázán vstup osobám, které prodělaly v poslední době
jakékoli nakažlivé onemocnění.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat požární a bezpečnostní předpisy
pro tento areál.
Vstup do vody a koupání v řece na vlastní nebezpečí.
Po areálu je zakázáno jezdit motorovými vozidly vyjma zásobování.
Je zakázáno vnášet do areálu vlastní potraviny a nápoje.
Je zakázáno vnášet do areálu jakékoli skleněné nádoby a obaly.
Každý návštěvník, u kterého dojde ke zranění (i drobnému poranění),
je povinen toto nahlásit správci nebo odpovědnému pracovníkovi.
Je zakázáno používat elektrické spotřebiče bez souhlasu provozovatele.
Je zakázáno dotýkat se a vstupovat do elektrických rozvodných skříní
a elektrických zařízení.
Je zakázáno lézt na stromy v celém areálu Žlutých lázní.
Vstup do areálu je povolen pouze hlavní bránou přes pokladny
nebo z parkoviště.
Zákaz přelézání plotů okolo areálu.
Jakoukoli instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti.
Zákaz skákání do vody z mola.
Při příjezdu parníku je zakázáno na molo vstupovat.
Na molu je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
Mola jsou určena pouze k přistávání parníků, k nástupu na šlapadla
a výstupu z nich, žádná jiná činnost není na molech povolena.
Jakékoli pořizování fotografického či videomateriálu, který má sloužit
k následné další komerční či veřejné prezentaci, podléhají, stejně jako
všechny aktivity s touto činností spojené, předchozímu schválení
Provozovatele areálu. V případě nedodržení tohoto ustanovení si
Provozovatel vyhrazuje právo akci s okamžitou platností ukončit
a dotčené osoby vykázat z areálu.
Veškeré činnosti směřující k prezentaci či nabídce zboží a služeb,
stejně tak jako všechny akce obchodního nebo komerčního charakteru
v prostorách areálu, podléhají předchozímu schválení Provozovatele.
V případě nedodržení tohoto ustanovení si Provozovatel vyhrazuje právo
akci s okamžitou platností ukončit a dotčené osoby vykázat z areálu.

restaurace, bary, občerstvení:

 tvírací doba v letní sezóně od 09:00 – 02:00 hod.
O
Návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
Konzumace nápojů a jídla pouze na místech k tomu určených.
Zákaz požívání a prodeje alkoholu osobám mladším 18 let a podnapilým.
Zákaz konzumace vlastních nápojů a potravin.
Zákaz vnášení a vynášení skla do a z areálu.
Jednorázové kelímky, příbory a tácky odhazovat do připravených
odpadkových košů.
Zákaz vnášení skla a ostatního nádobí mimo prostor restaurace a pivnice.

INFO: +420 777 40 40 84

 rovoz občerstvení, restaurace a pivnice se řídí příslušnými hygienickými
P
a bezpečnostními předpisy.
Dopravu potravin a nápojů a jakoukoli instalaci prodejního zařízení
a zahájení obchodní činnosti v areálu je možno uskutečnit jen po
předchozím písemném povolení provozovatele areálu.
Vstup a odchod ze všech restauračních provozů pouze po cestách
k tomu určených.
Za provoz občerstvení, restaurace a pivnice odpovídá příslušný vedoucí.

tančírna:

 ávštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
N
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak,
aby nezpůsobil škodu.
Vstup do tančírny a odchod z ní je povolen pouze po cestách
k tomu určených.
Zákaz přelézání zábradlí po obvodu tančírny.

dětský koutek:

 rovozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
P
Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
Vstup dětí je povolen pouze v doprovodu dospělých.
Za děti ručí doprovod.
Vstup na vlastní nebezpečí.
Zákaz vstupu dětem starších 10 let na prolézačky určené pro děti do 10 let.
Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka.
Návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak,
aby nezpůsobil škodu.
Zákaz přelézání plotů okolo dětského koutku.
Zákaz vnášení skla do areálu dětského koutku.

šatny a sprchy:

 prchování je povoleno pouze osobám oblečeným v plavkách nebo
S
plaveckém úboru.
Šatny jsou určeny pouze k převléknutí návštěvníků, není zde povoleno
provozovat jinou činnost.
Za odložené věci provozovatel neručí, je doporučeno nenechávat žádné
cennosti v odložených věcech.
Návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak,
aby nezpůsobil škodu.
V prostorách šatny je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
V šatnách je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
Do šaten a sprch je zakázáno vnášet jakékoli skleněné nádoby a obaly.

parkoviště:

J edná se o placené nehlídané parkoviště.
Vstup a vjezd na parkoviště na vlastní nebezpečí.
Povolená rychlost je max. 5km/hod.
Vjezd do areálu pouze hlavní vjezdovou branou.
Výjezd z areálu pouze hlavní branou, řidič je povinen dát přednost
chodcům na chodníku u vjezdu.
Doba parkování je omezena na dobu provozu areálu.
Platba (viz ceník) bude inkasována při odjezdu z parkoviště.
Provoz na parkovišti se řídí platným zákonem o provozu na
komunikacích.
Odchod z parkoviště do areálu pouze po cestách k tomu určených.
Parkoviště slouží pouze k parkování vozidel (zákaz všech oprav
a údržby na vozidlech).
V případě ztráty parkovací karty činí poplatek 500 Kč.
Při parkování od 02:00 hodin činí paušální poplatek 100 Kč.
Podrobný ceník ostatních cen je k dispozici u obsluhy parkoviště.
Je zakázáno vjíždět mimo plochu parkoviště, které je vyznačené dlažbou.
Před výjezdem z parkoviště je nutné uhradit poplatek za parkovné
v automatické pokladně nebo u obsluhy parkoviště.
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