Venkovní koupaliště
Název:
Body

Provozovatel:
5 bodů

4 body

3 body

2 body

1 bod

Bazény

plavecký 50m bazén
s temperovanou vodou
nebo nepr.tvar min. 600m2
bazén pro děti temperovaný
brouzdaliště temperované
různá teplota vody
recirkulace vody
min. počet bazénů - 3

plavecký 25m bazén
nebo nepr.tvar 300m2
brouzdaliště
min. počet bazénů 2
bazény temperované
recirkulace vody

min. 2 bazény
z toho jeden 25m
recirkulace vody

2 bazény
1 bazén
recirkulace vody nebo
průtočný systém

Šatny
soc. zařízení

skříňka pro každého
převlékárny
úschovna šatů
schránky na cennosti
kryté sprchy s teplou vodou
WC splachovacítekuté mýdlo, toal.papír

skříňka pro min. 1/2
převlékárny
úschovna šatů
schránky na cennosti
kryté sprchy
s teplou vodou
WC splachovacítoal.papír

převlékárny
úschovna šatů
úschovna cenností
kryté sprchy
s teplou vodou
WC splachovací

převlékárny
úschovna cenností
sprchy
WC splachovací

paraván pro
převlékání
sprchy
WC

Pokladna

Elektronický odbavovací
systém
minimálně 2 pokladny
vstup pro invalidy

Elektronický
odbavovací systém
min. 1 pokladna
vstup pro invalidy

registrační kasa
vstup pro invalidy

vstupenky
vstup pro invalidy

vstupenky

Vodní atrakce
vybavenost
bazénu

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 min. 3 atrakce
min. 2 atrakce
vířivka nebo proudící voda nebo dělení plav.drah
min. 3 drobné atrakce
znaková obrátka
min. 1 dětská atrakce
prkno 3 m
nebo skok.věž min. 5 m
a dělění plaveckých drah
znaková obrátka

min. 1 atrakce
nebo
dělení plav. drah

Doplňkové
služby
půjčovna

lehátka
slunečníky
sportovní potřeby
nafukovací věci

lehátka
slunečníky
sportovní potřeby

lehátka
slunečníky
nafukovací věci

lehátka
slunečníky
nebo sport. potřeby

nafukovací věci
nebo lehátka
nebo slunečníky
nebo sport.potřeby

sportoviště

fotbal
volejbal
pláž.volejbal,fotbal
tenis, stolní tenis
minigolf
kuželky
petangue

pláž.volejbal,fotbal
minigolf
kuželky
petangue

minigolf
kuželky
petangue

Víceúčelové hřiště

travnatá plocha
na sport

Restaurace
bufety

restaurace s obsluhou a min.
2 doplňkové občerstvení

restaurace s obsluhou
nebo bufet
a doplňkové občerstvení

fast food
doplňkový prodej
nápojů

stánkový prodej
- párek v rohlíku
- hranolky
- nápoje

balené potraviny
nebo prodejní
automaty na pití,
kávu a bal.potraviny

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 návštěv. řád návštěvní řád
vyvěšený návštěv. řád vyvěšený ceník
ceník
vyvěšený ceník

mimobazénové
atrakce

dětské hřiště
skákací nafukovací
atrakce
el. autíčka,motorky,čluny
trampolína
maxišachy

dětské hřiště
skákací nafukovací
atrakce

dětské hřiště

Parkoviště

zpevněné odvodněné plochy
min. 1 místo/10 návšť.
místa pro invalidy
odpadkové koše
hlídané nebo monitorované

zpevněné odvod. plochy
min. 1 místo/10 návšť.
místa pro invalidy
odpadkové koše

zpevněné plochy
zpevněné plochy
parkovací plochy
min.1 místo/20 návšť. min.1 místo/30 návšť.
místa pro invalidy

pískoviště

Aktivity

člen odborného sdružení

člen odborného sdružení min. 1 osoba

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

nebo
min.1 osoba "Provozovatel "Provozovatel koupališnebo
koupaliště"
min.1 vzděl. akce/ rok odběr odbor. časopisu odběr odbor. časopisu
min.1 vzdělávací akce/ rok odběr odbor. časopisu min. 1 vyškol. strojník
odběr odborného časopisu min. 1 vyškolený strojnmin.1 vyškol. plavčík
min. 2 vyškolení strojníci min.2 vyškolení plavčíci
min. 1 Mistr plavčí
min. 3 vyškolení plavčíci

Nadstandart

kulturní a sportovní akce
večerní/noční/koupání
ubytování
diskotéka

4 z uvedeného

Datum:

3 z uvedeného

Podpis a razítko:

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

2 z uvedeného

1 z uvedeného

