
Prevádzkový poriadok kúpaliska

1. Vstup do bazénov je povolený po zakúpení vstupenky, prípadne po 

predložení permanentnej alebo voľnej vstupenky.

2. Vstupenka platí na jeden deň pobytu v areáli, permanentné vstupenky platia po 

dobu, na ktorú boli vystavené.

3. Vstupom do priestoru areálu sa každý návštevník podrobuje všetkým ustanoveniam

Prevádzkového poriadku zariadenia.

4. Do zariadenia nemajú prístup choré osoby, ktorých pobyt v bazéne je nevhodný 
alebo nežiaduci, najmä osoby s vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými 
ochoreniami, osoby s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby zahmyzené a osoby pod 
vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

5. Návštevníci sú povinní pred prvým vstupom do bazénu použiť sprchu.

6. Návštevník je povinní nahradiť škody alebo straty spôsobené v priestoroch bazéna z

jeho viny.

7. Zamestnanci bazénov sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri topení a zranení sa

zákazníka a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.

8. V priestoroch bazénov je zakázané:
- fajčiť,
- vodiť psov a iné zvieratá,
- vstupovať v obuvi,
- rušiť kľud a ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov,
- znečisťovať priestory a poškodzovať zariadenia bazénov a celého areálu,
- odhadzovať črepy a iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť úraz.

9. Zákazníci sú povinní rešpektovať pokyny plavčíkov.

10. Návštevníkom bazénov odporúčame:
- kráčať po mokrých plochách opatrne,
- osviežiť sa pred vstupom do bazénu,
- dodržiavať všetky pokyny pre návštevníkov.

V Mošovciach 1.1.2022 Ing. Elena Krajčová
konateľka spoločnosti



Otváracie hodiny

Pondelok ....................... 10.00 - 19.00 hod

Utorok ........................... 10.00 - 19.00 hod

Streda ............................ 10.00 - 19.00 hod

Štvrtok .......................... 10.00 - 19.00 hod

Piatok ............................ 10.00 - 19.00 hod

Sobota ........................... 09.00 - 20.00 hod

Nedeľa ........................... 09.00 - 20.00 hod

Kontaktná osoba: Ing. Elena Krajčová 0910 382 100



Cenník kúpalisko
Osoba nad 160 cm ........................................ 3,00 Eur

Osoba od 110 cm do 160 cm ........................ 1,50 Eur

Osoba do 110 cm .......................................... zdarma

Držitelia ZŤP preukazu .................................. zdarma

Dôchodcovia nad 65 rokov ........................... zdarma

Po 17.tej hodine ........................................... 1/2 vstupné

Parkovné v areáli .......................................... 2,00 Eur

Občania obce Mošovce ................................ zdarma

V prípade uzatvorenia bazénov z dôvodu

nepriaznivého počasia (búrka a pod.) vstupné

nevraciame.

Zákazník je povinný uschovať si doklad o

úhrade vstupného z dôvodu kontroly

zodpovednou osobou v areáli.

Zákazník je povinný dodržiavať pokyny plavčíka ako aj

prevádzkový poriadok kúpaliska v priestoroch bazénov.

Nepredloženie dokladu o úhrade alebo

identifikačného štítku sa považuje vstupné za

neuhradené a zákazník je povinný opustiť

areál.




