BAZEN STARA LOKA
INFORMACIJE ZA SEZONO 2020/2021
Prijava za koriščenje bazena v prostih terminih je možna pri Domnu Kosmaču
Bazen obratuje od PONEDELJKA 7.9.2020 do PETKA 25. junija 2021
Cena bazena je prilagojena glede na ukrepe, ki se izvajajo zaradi korona krize.Receptor bazena je vedno
prisoten, obvezno je nošenje obrazne maske za obiskovalce in osebje bazena.
Način najema:
-

pri najemu bazena za 7 mesecev ima najemnik v dobrem 1 brezplačen termin
pri najemu bazena za 8 mesecev ima najemnik v dobrem 2 brezplačna termina
pri najemu bazena za 9 mesecev ima najemnik v dobrem 3 brezplačne termine.

Možnost je tudi obiska bazena za individualne uporabnike ob nedeljah med 1400 in 1800 uro, potrebna
pa je najava za določene termine. Ob nedeljah imajo otroci do 10. leta starosti vstopnino 2€.

Smiselno število oseb v bazenu
V bazenu je hkrati lahko 18 plavalcev, a je zaradi korona ukrepov le to zmanjšano na 8 plavalcev na uro.
Ob izraženi želji (dogovori se z upravljalcem bazena ali receptorjem) je zagotovljene tudi nekaj opreme za
splošno bazensko uporabo (kače, plavalne deske, žoge in koši…).

Čistoča bazena
Bazen se razkužuje vsako uro, generalno čisti dvakrat tedensko, enkrat mesečno in sicer drugo nedeljo v
mesecu pa potekajo vzdrževalna dela in po potrebi tudi menjava bazenske vode. Po navodilih inšpektorice
izvajamo naloge za pravilno obratovanje in higieno, zagotovljena je oprema za prvo pomoč. Urejene so
zadeve z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, ki analize vode pošilja tudi Zdravstvenemu inšpektoratu
RS. Vsi uporabniki so seznanjeni s kopališkim redom, lahko pa si na recepciji ogledajo načrt in evidenčne
liste čiščenja bazena ter dezinfekcije.
Kdaj bazen ne obratuje
Bazen bo zaprt 31. oktober 2019 , 1. november 2020, 24., 25.,26., 31. december 2020, 1. januar 2021,
8. februar 2021, 5. april 2021, 1. in 2. maj 2021.
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Lep pozdrav,
Vodja Bazena Stara Loka
Domen Kosmač

