PROVOZNÍ ŘÁD PRO KLIENTY
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Kočárky uzamykejte vlastním zámkem na kolo ve vstupních prostorách a venku.
Boty dejte do botníku, dále následuje čistý provoz.
Na recepci si vyzvedněte klíče od šaten.
Nenoste s sebou do klubu cennosti a větší finanční hotovost!!!
Děti pokládejte na matrace i ve sprchách na vlastní podložky.
Matrace a postýlky jsou určené pro nejmenší děti, prosím nešlapejte na ně
a nenechejte své děti po nich běhat a skákat.
• Všechny věci je nutné dát z matrací a uvolnit je pro další skupinu.
• Z hygienických důvodů nechejte dětem před i po plavání plíny nebo spodní prádlo.
• Rodiče a starší děti odcházejí k bazénu převlečení do plavek, malé děti v plíně.
• Dbejte na bezpečnost - v herně, sprchách a u bazénu nenechávejte děti běhat.
• Je zakázáno používat ve sprchách a u bazénu předměty ze skla, jíst a pít.
• Před vstupem do bazénu nechejte prosím dítě vyčůrat na nočník, nebo pod tekoucí
vodou u umyvadla.
• Před vstupem do bazénu se děti i dospělí umyjí bez plavek mýdlem. Nejmenším dětem
omyjte zadeček pod umyvadlem. Při nedodržení tohoto pokynu budete bez náhrady
vyloučeni z kurzu.
• Každé dítě používá vlastní plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou a trupu nebo
plavací plínu.
• V případě použití WC nebo nočníku během výcviku je nutné se zase osprchovat.
• Jestliže se dítě pokaká do vody, hlaste to ihned instruktorům, kteří rozhodnou
o dalším pokračování lekce.
• Po plavání se osušte v prostorách sprch, aby v herně nebylo mokro.
• Nepřenášejte hračky z herny k bazénu a naopak. Udržujte v herně pořádek a čistotu.
• Jídlo pro děti je možné ohřát v kuchyňce. Nenechejte děti v herně chodit s jídlem.
• Ke zdravotnickému ošetření je k dispozici lékárnička.
• Filmování a fotografování v klubu je povoleno pouze pro soukromé účely.
• Při odchodu prosím odevzdejte klíče.
• Voda v bazénu se vyměňuje průběžně – dopouštěním a 1x týdně se celý bazén vypustí,
vyčistí a vydesinfikuje.
• Desinfekce vody je řízena automatickým systémem Asin Aqua profi 24 hodin denně.
• Teplota vody je 32° C, pro starší děti 30° C, vzduch 28°C.
• Všechny prostory bazénu, hračky i plavecké pomůcky se denně desinfikují.
• K dezinfekci desinfekci vzduchu, veškerých ploch a věcí (např. plaveckých pomůcek),
v prostorách recepce, herny a šaten používáme GENERÁTOR OZONU.
• Do kurzů by měli chodit jen zdravé děti a zdraví rodiče.
• Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a lekce jsou vedeny odborně školenými
instruktory.
• Rodiče jsou povinni před zahájením kurzu zaregistrovat se v náhradovém systému Filia
klubu, tím potvrdí souhlas s provozním řádem Filia klubu.
• Informujte se o možnosti čerpání příspěvku vaší zdravotní pojišťovny.
• Při jakémkoliv problému či dotazu se obraťte na instruktory, kteří Vám rádi pomohou.
• Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme dle nejvyšších standardů nařízení EU GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete kdykoliv seznámit v dokumentu Zásady ochrany
osobních údajů na našich www stránkách.
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