NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO BALNEA
Návštěvní řád
I. Vstup na lesní balneo
 Balneo je otevřeno od května do října. Vstupem na lesní balneo se každý návštěvník
dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných osob za provoz
lesního balnea.
 Dětem mladším 10 let je návštěva celého areálu balnea povolena pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.
II. Provozní pokyny pro návštěvníky
 Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách
lesního balnea odevzdá nálezce provozovateli, popřípadě zavolá na tel č. 583 242 363.
 Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady hygieny.
 Lesní balneo není určeno pro plavání, pouze pro relaxační účely nohou a rukou. Návštěvníci
jsou povinni šetřit zařízení balnea, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody
nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení balnea nebo majetku ostatních
návštěvníků.
 Vstup do balnea a vodních nádrží je pouze na vlastní nebezpečí, není vhodný pro zejména
osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, ve vlastním zájmu se návštěvníci balnea musí
pohybovat opatrně na hladkých a mokrých plochách, na nerovném terénu a vyvarovat se
tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Provozovatel balnea nenese odpovědnost za škody,
poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením
tohoto řádu.
 Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 Majitelé psů jsou plně odpovědni za chování psů a veškeré způsobené škody a újmy na
zdraví návštěvníků balnea.
 Vstupovat na balneo s jízdními koly je povoleno pouze na vyhrazené místo, za ztrátu ev.
případné poškození provozovatel neručí.
III. Na lesním balneu je zakázáno
 Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid
ostatních.
 Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory balnea, praní prádla apod.
 Odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 Stanování.
 Shromažďovat odpadky, odpadky si každý musí odnést s sebou a odložit poté na místa
k tomu vyhrazená.

IX. Vstup se zvířetem
Vstup do lesního balnea se psy a jinými zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:
 Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.
 Pes nesmí po balneu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem.
 Zákaz venčení psů v areálu balnea.
 Platí přísný zákaz koupání psů v nádržích.
 Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit.
 Majitel zvířete je povinen uhradit případnou škodu a újmu na zdraví způsobenou zvířetem v
areálu lesního balnea.
 Provozovatel bude pravidelně před zahájením provozu kontrolovat veškeré plochy areálu
lesního balnea, zda nedošlo ke znečištění zvířetem.
V. Závěrečná ustanovení
 Poškození nebo rozkrádání majetku lesního balnea je trestné podle příslušných předpisů o
ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných
trestních předpisů.
 Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení balnea bude od viníka požadována
náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
 Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním
seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník stíhán, dle příslušné
trestné odpovědnosti.
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