
PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ OSEK 

Provozovatel přírodního koupaliště (dále jen koupaliště)  

FrýTajm Osek, příspěvková organizace, IČO 07135033, Zahradní 246, 417 05 Osek  

     

Provozní doba:  

Bližší informace o provozní době a ceníku naleznete na pokladně koupaliště nebo na 

www.frytajmosek.cz 

Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby v závislosti na počasí. Při špatném počasí nebo 

snížené viditelnosti má provozovatel areálu právo koupaliště uzavřít. 

Důležité pokyny  

Vstup do areálu je možný výhradně jen s vědomím obsluhy a s platnou vstupenkou.  

Zakoupením vstupenky na koupaliště nebo vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník 

dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků. 

Každý návštěvník je po celou dobu využívání koupaliště povinen mít u sebe doklad o zaplacení 

vstupného (vstupenka). V opačném případě je obsluha oprávněna požadovat zaplacení vstupného 

v plné výši. 

Využívání koupaliště a vstup do areálu je výhradně na vlastní nebezpečí. 

Dětem do 10-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou 

dobu pobytu za dítě odpovědný.  

Do areálu není dovolen přístup osobám postiženým nakažlivými chorobami, kožními parazity a 

nakažlivými vyrážkami. 

Svévolné poškození majetku a vybavení areálu hradí návštěvník, a to v plné výši. 

Za osobní věci či majetek odložený v areálu koupaliště si odpovídá každý návštěvník sám. 

Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu 

sobě, provozovateli či třetím osobám, a nese plnou odpovědnost za úraz či škody způsobené svou 

činností.  

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit obsluze, která dle potřeby přivolá zdravotnickou pomoc a o 

úrazu učiní záznam do své evidence. 

 

Pro návštěvníky koupaliště platí zákaz vstupu do areálu Autocampu Osek (výjimkou je prostor s 

občerstvením).   

 

V areálu koupaliště je zakázáno:   

• Vjezd a jízda motorových i jiných vozidel včetně jízdních kol (výjimku tvoří vozidla určená 
k úklidu, údržbě nebo k zásobování). 

• Vstupovat se psy či jinými zvířaty. 

• Vstup do vody v jiném než koupacím úboru. 

• Jakékoliv mytí či praní ve vodě. 

• Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm. 

• Svévolně přemisťovat a poškozovat zařízení areálu (lavičky, lehátka, odpadkové koše apod.).  

http://www.frytajmosek.cz/


• Stanovat a nocovat. 

• Vylévat, vnášet nebo vysypávat do vody jakékoliv tekutiny či nepořádek. 

• Užívat jakékoliv omamné látky. 
 

Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a bezpečnostních pokynů obsluhy, může být z areálu 

koupaliště vykázána bez náhrady vstupného. 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na obsluhu koupaliště. 

 

 

 

                Petr Šíla 

       ředitel organizace 

  
Důležité kontakty:   
 
Městská policie     777 735 609 
Záchranná služba    155 
Hasiči      150 
Policie ČR     158  
FrýTajm Osek  www.frytajmosek.cz   417 837 253, frytajm@osek.cz  
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