ORGANIZAČNÉ, BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ ZÁSADY
Organizačné a bezpečnostné zásady:
1. Účasť na kurze je možná len po doručení podpísanej záväznej prihlášky, úhrade poplatku
za kurz a doložení lekárskeho potvrdenia.
2. Na lekciu sa prichádza včas, minimálne 15 min. pred jej začiatkom.
3. Minimálne 20 minút pred začiatkom lekcie by dieťa nemalo jesť.
4. Pokiaľ by rodič alebo osoba sprevádzajúca dieťa vykazovali známky infekčného alebo
kožného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť lekciu dieťaťa bez nároku
na náhradnú lekciu.
5. Rodičia sú pred začiatkom kurzu oboznámení s organizačnými a hygienickými zásadami,
rovnako aj s metodikou plávania a bezpečnostnými zásadami, ktoré sú povinní
dodržiavať.
6. Porušenie jednotlivých organizačných, hygienických a bezpečnostných zásad oprávňuje
inštruktora k vyradeniu účastníka z kurzu bez náhrady.
7. Do bazéne môže ísť s dieťaťom len jedna dospelá osoba, ktorá ma za dieťa počas trvania
lekcie plnú právnu zodpovednosť.
8. V bazéne musia zostať vždy minimálne dvaja dospelí, ak sa v ňom nachádza dieťa (rodič
alebo inštruktor).
9. Doprovod inou osobou môže vstupovať do priestoru bazéna len so súhlasom inštruktora
a je povinný použiť gumovú obuv vhodnú do vlhkého prostredia a uhradiť poplatok za
vstup podľa platného cenníka hotela
10. Natáčanie a fotenie je povolené len pre súkromné účely.
11. Za odložené veci v priestoroch wellness centra prevádzkovateľ kurzov nezodpovedá,
preto si obuv, oblečenie a ostatné veci odkladajte do určených (uzamykateľných)
skriniek.
12. Nenechávajte dieťa bez dozoru, v prípade potreby využite ohrádky alebo požiadajte
personál o postráženie dieťaťa.
13. Dvere otvárajte a zatvárajte pomaly, aby neprišlo k úrazu dieťaťa.
14. Povrchy môžu byť šmykľavé, preto buďte veľmi obozretný a pohybujte sa pomaly.
15. Chodiace dieťa voďte v okolí bazéna vždy za ruku, na strane vzdialenejšej od bazéna.
16. Je zakázané nosiť do priestoru bazéna a šatní sklenené predmety.
17. Hračky z bazéna sa nesmú vynášať, rovnako sa do bazéna nesmú nosiť vlastné hračky.
Hygienické zásady:
1. Do priestorov bazéna vstupujte zásadne vo svojej obuvi vyhradenej len na tieto účely,
najvhodnejšia je gumená obuv určená do vlhkého prostredia (šľapky a pod.), ak je dieťa
už chodiace, rovnako má svoju vlastnú vyhradenú obuv, je zákaz chodenia bosí.
2. Pri použití nočníka je potrebné informovať personál, nočníky sa po použití umývajú
a dezinfikujú.
3. Pred vstupom do bazéna sa matka i dieťa dôkladne osprchuje v nahote (krém, olejík,
zvyšky stolice...), nepoužívajte mydlo s obsahom krému.

4. Malé dieťa vyzlečieme donaha a ideme s ním pod sprchu, kde počkáme pokiaľ sa
nevyciká, potom ho dôkladne umyjeme.
5. Staršie deti, ktoré už dokážu používať nočník, posadíme pred plávaním na nočník. O jeho
použití informujeme personál. Nedovoľte deťom cikať do sprchy ani do vody.
6. Po vycikaní umyte deťom zadoček i ruky svojim mydielkom.
7. V prípade menštruácie sa dôkladne umyjeme a zavedieme si nový tampón.
8. Vstup detí do bazéna je povolený len s použitím plaviek od firmy Splash About plávacej
plienky alebo plaviek s pevnou gumičkou okolo nôh a pásu, ktoré schválil inštruktor.
9. V prípade podozrenia na znečistenie plaviek alebo plienky stolicou nechytajte dieťa
za zadoček, je nutné ho urýchlene vybrať z bazéna a mimo bazéna skontrolovať obsah
plienky/plaviek.
10. Pred vstupom do bazéne je potrebné si dlhé vlasy vypnúť, pokiaľ sa rodič s dieťaťom
ponára, je potrebné aby mal kúpaciu čapicu, poprípade okuliare.
11. Ak príde pri potápaní k uvoľneniu sekrétu z nosíka, utrie rodič nosík do papierového
obrúska, pripraveného v uzatvorenej krabičke pri bazéne,
12. Pri prípadnom znečistení vody dieťaťom počas lekcie, je lekcia prerušená do odstránenia
nečistoty.
13. Po použití bazéna je tiež nutné sa osprchovať pre zbavenia sa zbytkových čiastočiek
chlóru na tele.
14. Na záver sprchovania odporúčame použiť chladnejšiu vodu (uzavrú sa póry a necítime
chlad) a potom sa dôkladne osušiť.
15. Deťom odporúčame osušiť ušká kúskom papierových tampónikov, ktoré nájdete
v odpočinkovej miestnosti, nie vatovou tyčinkou.
16. Pred vstupom do sauny sa je potrebné dobre osušiť, dieťatku nasadiť čistú plienočku,
nesadať si v mokrých plavkách na drevo.
17. V saune a v priestoroch wellness centra je zakázané konzumovať jedlo, je možné dieťa
dojčit, alebo mu podať plastovú fľašu s nápojom,
18. Po skončení kurzu doporučujeme dodržať aklimatizačnú dobu 30 min., k dispozícii je
miestnosť mimo priestorov bazéna.
19. Pomôcky, podložky a hračky sú denne dôkladne dezinfikované.
20. Plienky, vlhčené utierky odhadzovať len do plastových košov v zadnej časti bazéna a
prezliekarne ( KOŠE V ŠATNI , VO VSTUPNEJ HALE a WC neslúžia na tento účel).

