
Vytiskněte, podepište a odevzdejte v Dive Crew. 

 

 Desatero používání bazénu.  

1.Příchod do prostoru bazénu v 18:45, vstup do šaten 19:00 s nachystanou výstrojí. 

Doporučujeme složit výstroj, lahev s kompenzátorem vztlaku a automatiku.  

Pozor dlažba kolem sprch klouže!!! 

2. Výstroj vhodně uložit do plastové bedny, nebo do jiného přenosného zavazadla, z kterého 

nepoteče voda. Bedna, nesmí být vybavena kolečky pro posouvání po dlažbě.  

3. Zákaz používání tlakových lahví, které nemají gumovou botku na lahvích. Opatrně při 

pokládání. Olověná zátěž musí být uložena a používána jen v opascích nebo v kapsách 

jacketu, nikdy ne na volno.  

4. S výstrojí a lahvemi manipulovat tak aby nedošlo k poškození keramické dlažby v šatnách 

a na bazénu. Vstup do vody vložení lahve do bazénu s nafouklým jacketem, nebo skok do 

hloubky. Opuštění bazénu pouze s lahví na zádech po žebříku. Nikdy nesundávat lahev ve 

vodě a nepřevalovat přes hranu bazénu.  

5. Tlakové lahve nenechávat stát ve volném prostoru, vždy je opatrně položit, výjimka je kdy 

stojí u zdi a jste si jisti, že je nikdo neshodí.  

6. U bazénu skládat výstroj minimálně 10m od vstupu, přičemž tento prostor je vymezený 

kurzistům školy Dive Crew.  

7. Po skoku do vody se v prvních minutách nepohybujte v hloubce pod místem skoku ( pod 

kostkami ), ostatní i kurzisti chtějí také skočit do hloubky. Pod vodou i na hladině se obratně 

vyhnout žákům kurzu potápění, kteří mají výcvikové lekce.  (Kurzisti mají vždy přednost). 

8. Opouštět vodu bazénu včas (20:10),  aby jste byli, schopni opustit šatny nejpozději,  

20:30, raději dříve.  

9. Zákaz volného nošení mokrých věcí do prostoru šaten, vy sami tam vstupovat osušení, 

zamezit zbytečnému zamokření podlahy šaten. 

10. Dbát instrukcí a požadavků instruktora trenéra  Tomáše Melichárka v jeho nepřítomnosti 

instruktory Jana Handlíře, Davida Hubnera nebo D.M.  Martina Janostyaka.  

Kdo nebude, dodržovat desatero bude z bazénu bez náhrady vyloučen. 

 

 

V Ostravě dne………………………………………………      Jméno………………………………………………………. 


