Provozní řád sauny v areálu ZŠ Rokytnice v O.h.
Provozovatel sauny:
Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou,
příspěvková organizace, Školní 232, 517 61 Rokytnice v O.h.
IČO: 75015340, DIČ: CZ75015340
Provozem a správou sauny je pověřen p. Jaroslav Unger a Miroslav Rücker, správce a
osoba poučená na základě pracovní smlouvy.

1. Provozní doba sauny
Provozní doba sauny bude stanovena dle provozního řádu, který je vyvěšen v prostoru
areálu ZŠ.

2. Popis zařízení sauny
Prostor sauny se skládá z následujících vzájemně propojených provozních součástí:
Vstupní část, šatny se sprchami a sociálním zařízením
Vlastní potírna ( sauna )
Hygienický blok – sprchy po saunování a bazén
Odpočívárna

3. Organizace provozu sauny
-

-

-

Sauna slouží veřejnosti dle provozní doby. Provozní doba je stanovena na úterý v čase
17.00-21.00 pro ženy a čtvrtek od 17.00 – 21.00 hodin pro muže. Jiné dny pouze na
základě objednávky
Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje
na vlastní odpovědnost. K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí
příznaky akutního onemocnění ( horečka, kašel, rýma, průjem a pod.) a přenosnými
záněty horních cest dýchacích. Totéž platí pro osoby, které trpí nemocemi
projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami.
Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též
členům rodin,jejichž někteří členové trpí některou infekční chorobou
Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní
odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře. Zásadně není povolen přístup podnapilým
osobám
Provoz sauny zajišťuje správce areálu

4. Pokyny pro návštěvníky sauny
Návštěvník po příchodu do sauny provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:
- Vysprchování a umytí mýdlem bez plavek
- Osušení před vstupem do potní místnosti
- Použití potní místnosti
- Použití ochlazovacího bazénku. Před vstupem do ochlazovací nádrže je povinnost
se osprchovat
- Návštěvník sauny při lázni musí být nahý
- Na pryčnách v potní místnosti a na nábytku v jiných místnostech sauny používá
k podložení prostěradlo nebo jinou vhodnou textilii (osuška apod.)
- K osušování a zabalení v odpočívárně používá návštěvník vlastní osušku, či
prostěradlo
- Během pobytu v sauně návštěvník nekonzumuje potraviny, věnuje se plně prožitku
lázně. Chová se korektně a diskrétně, a tím přispívá k udržení hygienické, estetické
a společenské úrovně sauny
- V sauně je přísný zákaz kouření
- Návštěvník nesmí manipulovat s jakýmkoli zařízení sauny (nastavení teploty
apod.). Pokud návštěvník zjistí jakýkoli problém v provozu sauny nahlásí ho
provoznímu sauny

5. Závěrečná ustanovení
a. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení
bez nároku na vložené prostředky.
b. Tento provozní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy.
c. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek
provozního řádu.
d. Poplatek za užívání sauny je stanoven provozovatelem. Každý uživatel posilovny je
povinen dodržovat tento provozní řád. Zakoupením vstupenky nebo prmanentky
souhlasí a bere na vědomí provozní řád.

Dne 1.1.2006

Zpracoval: Miroslav Rücker

Mgr. Zdeněk Dušek
ředitel školy

