Kryté bazény
Název:
Body
Bazény

Provozovatel:
5 bodů

4 body

plavecký 50m bazén
vybavení v souladu s FINA
nebo nepr.tvar min. 600m2
bazén pro děti
brouzdaliště
různá teplota vody
min. počet bazénů - 3

plavecký 25m bazén
vybavení v souladu FINA
nebo nepr.tvar 300m2
brouzdaliště
min. počet bazénů 2

Šatny
soc. zařízení

skříňky pro všechny - plast
elektronický nebo mincovní
zámek
skříňky na cenosti
lavičky
sprchy - směšovací baterie
umavadla + zrcadla
WC - tekuté mýdlo, toaletní
papír, papírové ručníky
osušovna
fény
převlékací boxy
el. kamerový systém

skříňky pro všechny - dřevo
zámek
skříňky na cennosti
sprchy
umyvadlo + zrcadlo
WC - tekuté mýdlo, toalet.
papír
osušovna
fény
lavičky

Pokladna

Elektronický odbavovací
systém - čipy
minimálně 3 pokladny

Elektronický odbavovací
systém - čárový kód
min. 2 pokladny

3 body
min. 2 bazény

2 body

1 bod

2 bazény

1 bazén

skříňky kovové
visací zámek
sprchy - teplá voda
umyvadla
WC
osušovna
lavičky

skříňky
sprchy
WC
osušovna

WC
sprchy

min. 2 pokladny
registrační kasa

min. 2 pokladny
vstupenky

1 pokladna

z toho jeden 25m

Vodní atrakce

Doplňkové
služby

tobogán,skluzavka,vlnobití
vířivka, proudící voda
min. 6 drobných atrakcí
min. 3 dětské atrakce
nebo el. dohmat a skok.věž
10 m a dělění plav.drah,
znaková obrátka

tobogán nebo skluzavka
vířivka nebo proudící voda
min. 3 drobné atrakce
min. 1 dětská atrakce
nebo skok.věž min. 5 m
a dělění plaveckých drah
znaková obrátka

min. 5 z
sauna, pára, masáže
min. 4
solárium
manikura,pedikura,kadeřnictví
doplňkový prodej

min. 3 atrakce
nebo dělení plav.drah
znaková obrátka
prkno 3 m

min. 2 atrakce

min. 1 atrakce
nebo
startovní bloky
dělení plav. drah

min. 3

min. 2

min. 1

bufet
- balené potraviny
nebo
prodejní automaty
na pití, kávu
a balené potraviny

Restaurace
bufety

restaurace s obsluhou
- špinavá zóna
- čistá zóna
nebo bufet
- špinavá zóna
- čistá zóna

restaurace s obsluhou
nebo bufet

restaurace bez
obsluhy

bufet
- párek v rohlíku
- hranolky

Orientační
systém

označení jednotlivých prostor
vyvěšený návštěvní řád
vyvěšený ceník
letáky zdarma
informace u vstupu
o počtu návštěvníků
www stránky aktivní

označení prostor
vyvěšený návštěvní řád
vyvěšený ceník
letáky
www stránky

označení prostor
vyvěšený návštěvní řád
vyvěšený ceník

vyšený návštěvní řád návštěvní řád
vyvěšený ceník
ceník

Mimobazénové
atrakce

odpočinková zóna
dětský koutek
fitcentrum/min.3 stroje/
plochy pro slunění

odpočinková zóna
dětský koutek
fitcentrum / 1 stroj /

dětský koutek
odpočinková plocha

dětský koutek nebo
odpočinková plocha
nebo fitcentrum

Aktivity

člen odborného sdružení

člen odborného sdružení

min. 1 osoba

min.1 vzděl.akce/ rok min.1 vzděl.akce/ rok

vzdělávání

min. 2 osoby "Provozovatel
koupaliště"
min. 1 vzdělávácí akce ročně
odběr odborného časopisu
min.2 vyškolení strojníci
min. 2 Mistr plavčí
min. 4 vyškolení plavčíci

min. 1 osoba "Provozovatel
koupaliště"
min.1 vzdělávací akce/ rok
odběr odborného časopisu
min. 2 vyškolení strojníci
min. 1 Mistr plavčí
min. 3 vyškolení plavčíci

"Provozovatel koupaliště" nebo
nebo
min.1 vzděl. akce/ rok
odběr odbor. časopisu odběr odbor. časopisu
odběr odbor. časopisu
min. 1 vyškol. strojník
min. 1 vyškolený strojník min.1 vyškol. plavčík
min.2 vyškolení plavčíci

Datum:

Podpis a razítko:

