
PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
v Kostelci nad Orlicí

Provozní řád
Každý návštěvník areálu je povinen se při vstupu seznámit s provozním řádem koupaliště a tímto 
se řídit. Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje provoznímu řádu. V případě opakovaného 
porušení  provozního  řádu koupaliště  nebo neuposlechnutí  příkazů  pracovníků  koupaliště  bude 
návštěvník vykázán z areálu koupaliště bez nároku vrácení vstupného.

Vstupné
Platí se při každém vstupu do areálu (vstupné je jednorázové). Opustí-li návštěvník areál koupaliště, 
ztrácí možnost bezplatného návratu.

Dospělí Děti do 15-ti let Děti do 110cm

Celodenní 50,- 40,- zdarma

Odpolední (po 16:00) 40,- 30,- zdarma
Uvedené ceny jsou v Kč (včetně DPH)

Vrácenky
Vydávají se pouze ve výjimečných případech (např. osoby ubytované v kempu Orlice nebo v hotelu 
U Splavu). Při zakoupení identifikační pásku v ceně Kč 7,- slouží tento jako vrácenka. Identifikační 
pásky musí být pevně připnuty na ruce a musí být nepoškozené.

Provozovatel
Marian Šípoš

Majitel
Město Kostelec nad Orlicí



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
pro areál koupaliště

1) Každý návštěvník je povinen v celém areálu koupaliště včetně přilehlých zařízení udržovat 
pořádek a čistotu. Znečišťování prostranství koupaliště včetně travnatých ploch je přísně 
zakázáno.

2) Donášení  skleněných  a jakkoliv  rozbitných  předmětů  na koupaliště  je  z bezpečnostních 
důvodů přísně zakázáno.

3) Návštěvníci jsou povinni ukládat odpadky do připravených nádob.
4) Do areálu koupaliště mají zakázaný vstup osoby pod vlivem alkoholu, psychotropních látek 

a osoby trpící infekčními chorobami.
5) Je  zakázáno  překonávat  nainstalované  zátarasy  a omezovače  v areálu,  jakož  i oplocení 

areálu včetně náhonu z Divoké Orlice. Při nedodržení hrozí pořádková pokuta.
6) Vodit do areálu koupaliště zvířata je přísně zakázáno.
7) Je zakázáno rušit ostatní návštěvníky zejména hlukem (používáním rozhlasových přijímačů 

apod.).
8) Vstup na ochoz a do bazénu je povolen pouze přes brodítka bosou nohou. Jakákoliv obuv 

v těchto prostorách je zakázána.
9) Na ochozu a v bazénu je zakázáno jíst, pít a kouřit.

10) Z bočních stěn bazénu je přísně zakázáno skákat do bazénu. Skoky jsou povoleny pouze 
ze skokanského  můstku  a ze startovacích  bloků  za dohledu  plavčíka.  Plavčík  může 
z bezpečnostních důvodů uzavřít prostor pod skokanským můstkem.

11) Zakazuje se volat o pomoc bez jakékoliv příčiny.
12) Dětem do 10-ti let (plavcům) je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
13) Neplavcům  je  vstup  do plaveckého  bazénu  povolen  pouze  s osobou  starší  18-ti  let 

(plavcem) v prostoru s nejnižším sloupcem vody určeného pro neplavce.
14) V bazénu  platí  zákaz  hraní  míčových  her  s pěnovými,  koženými,  gumovými  nebo 

plastovými míči. V bazénu je dále zakázáno házet jakýmikoliv předměty. Dále je zakázáno 
používat  v bazénu  nafukovací  matrace  a jiná  plavidla.  Přísný  zákaz  vnášení  jakýchkoliv 
předmětů do bazénu.

15) Každý  návštěvník  musí  mít  při  vstupu  do bazénu  čistý  koupací  úbor  (plavky).  Vstup 
do bazénu pouze v plavkách.

16) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště. V případě poškození zařízení koupaliště 
je návštěvník povinen vzniklou škodu nahlásit a uhradit.

17) Návštěvníci  jsou povinni  dodržovat  provozní  dobu.  Návštěva koupaliště mimo provozní 
dobu je možná pouze po dohodě s provozovatelem za přítomnosti plavčíka.

18) Zákaz používání záchranných zařízení instalovaných u bazénu.
19) V budovách areálu platí přísný zákaz kouření.
20) Kola  a motocykly  odkládejte  pouze  na místech  k tomu  určených  u hlavního  vchodu. 

Odkládání v areálu koupaliště přísně zakázáno.
21) Vstup do dětského bazénu mají povolen pouze děti do věku 5-ti let v doprovodu rodičů 

nebo osob starších 18-ti let.
22) Zakazuje  se na ochozy  bazénu  vnášet  a používat  jako  podložku  jakékoliv  ručníky,  deky, 

prostěradla, karimatky a jiné textilie.
23) Provozovatel  koupaliště  neručí  za osobní  věci  návštěvníků.  Nenoste  cenné  předměty 

do areálu koupaliště.
24) Všeobecný zákaz koupání (jakéhokoliv zdržování se v prostoru bazénu) za bouřky.
25) Při porušení provozního řádu koupaliště není odvolání.



Provozní doba bazénu
Červen, září Po – Pá 13:00 – 19:00 hod

So – Ne 10:00 – 19:00 hod

Červenec, srpen Po – Ne 10:00 – 19:00 hod

Sanitární dny či uzavření koupaliště z jakéhokoliv důvodu budou oznámeny v městském rozhlase, 
písemně na vstupu do areálu a na internetových stránkách koupaliště - www.koupaliste.wu.cz.

http://www.koupalko.cz/


KONDIČNÍ PLAVÁNÍ

Provozní doba
Červenec, srpen Po, Čt 19:30 – 21:30 hod

Vstupné
Dospělí Děti do 15-ti let

Kondiční plavání 25,- 15,-
Uvedené ceny jsou v Kč (včetně DPH)

Upozornění
Ke kondičnímu plavání slouží osm plaveckých drah. Používání skokanského můstku není povoleno. 
Vstupenka na kondiční plavání není zahrnuta v ceně celodenní vstupenky.



PERMANENTNÍ VSTUPENKY

Ceny permanentních vstupenek
Dospělí Děti do 15-ti let

Týdenní (7 dní) 285,- 225,-

Dvoutýdenní (14 dní) 525,- 420,-

Měsíční (31 dní) 1 085,- 870,-

Dvouměsíční (62 dní) 2 015,- 1 610,-
Uvedené ceny jsou v Kč (včetně DPH)

Upozornění
Permanentní  vstupenka  je  nepřenosná.  K jejímu  vystavení  a současně  k ověření  platnosti  je 
potřeba průkazu totožnosti (OP), v případě dětí do 15-ti let jiný průkaz se jménem a fotografií. Při 
ztrátě  permanentní  vstupenky  neexistuje  náhrada  (případné  vystavení  nové  permanentní 
vstupenky bude zpoplatněno dle výše uvedeného ceníku). Permanentní vstupenka slouží také jako 
vrácenka, lze ji použít k několikanásobnému vstupu na koupaliště. Platnost permanentní vstupenky 
je  daný  počet  dní  ode  dne  vystavení  včetně.  V případě  zneužití  permanentní  vstupenky  bude 
vstupenka bez náhrady zadržena.



ADMISSION FEES

One-day ticket
Adults Children under 15 years Children under 110cm

One-day ticket 50,- 40,- free

Afternoon ticket (after 4pm) 40,- 30,- free
Rates are in CZK and include all vat tax

In case of you need return ticket, you have to buy additional wristlet for Kč 7,-. Due to identication.

Extra tickets
Adults Children under 15 years

One week (7 days) 285,- 225,-

Two weeks (14 days) 525,- 420,-

One month (31 days) 1 085,- 870,-

Two months (62 days) 2 015,- 1 610,-
Rates are in CZK and include all vat tax

Extra tickets are nondelegable. You need identity card or passport for buying.
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