PLAVANJE NA BAZENU VELENJE
V skladu z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, je do
nadaljnjega možno rekreativno plavati ob upoštevanju naslednjih ukrepov.
Za rekreativno vadbo je na voljo veliki bazen za plavalce. Mali bazen za neplavalce
še ni v uporabi.
Zaradi varnosti smo morali uvesti določene spremembe katere prosimo, da jih
upoštevate:







Maksimalno število plavalcev, ki istočasno uporablja bazen je omejeno na 6
oseb hkrati.
Pri plavanju se lahko uporabljajo vse proge pod pogojem, da je razdalja med
plavalci 2m.
udeleženci vodnih aktivnosti najmanj 2 metra.
V primeru, da sta plavalci iz istega gospodinjstva lahko plavajo 2-3 osebe v
eni progi.
V slednjem primeru morajo osebe (oz. njihovi skrbniki) podpisati izjavo s
katero potrjujeta skupno gospodinjstvo.
V izogib čakalnim vrstam bo plavanje časovno omejeno na 1uro. Prihod in
odhod ni zajet v tem terminu.

OBRATOVALNI ČAS BAZENA ZA REKREATIVNO PLAVANJE
Od ponedeljka do petka:
Dopoldan:
Od 12:00 do 14:00 ure.
Popoldan:
Od 18:00 do 20:30 ure.
Sobota in nedelja:
Od 10:00 do 20:30 ure.
Pred prihodom so obvezne rezervacije, ki jih bomo pričeli sprejemali na recepciji v
ponedeljek 15.2.2021 od 08.00 uri na telefonsko številko:

041/650-578
Za čas trajanja omejitev velja naslednji CENIK:
– Vstopnica za enkratni vstop 5,50 EUR – 10% popust
– Študenti, dijaki 4,00 EUR – 10% popust
– Otroci do 14 let, invalidi in upokojenci 3,50 EUR – 10% popust

Popusti na izkaznice športnih društev in zgornji popusti se med seboj izključujejo.
Vstopnic za večkratni vstop v času omejitev ni možno kupiti.
Vsi, ki že imate vstopnice za večkratni vstop pa jih lahko tudi koristite po zgoraj
navedenih pogojih.
Splošna navodila:
1. Uporaba bazena je omejena na 6 oseb hkrati in 1 oseba na plavalno progo,
obvezno je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo 2m.
2. Ustrezno (2m) medsebojno razdaljo upoštevaje pri prihodu, odhodu, garderobah in
bazenu samem.
3. Na bazen lahko vstopajo samo zdrave osebe.
4. V objekt bazena vstopajte z nameščeno obrazno masko, ki jo pred vstopom na
bazensko ploščad v garderobi snamete.
5. Uporabo tušev odsvetujemo.
6. Še vedno veljajo pravila za uporabo bazena in upoštevanje navodil strokovnih
delavcev.
Navedeni pogoji veljajo za čas veljavnosti ukrepov navedenimi v Odloku o začasnih
omejitvah pri izvajanju športnih programov.
Hvala za razumevanje in sodelovanje!
VLJUDNO VABLJENI IN OSTANITE ZDRAVI!
Rdeča dvorana ŠRZ

