Základné údaje o bazéne

Bazén - je železobetónový, zabezpečený tlakovou hydroizoláciou, povrch bazéna je
z keramického obkladu.
- rozmery bazénu: 8000x5000x1450 mm
- objem bazénu: 65 m³
- teplota vody: 32 - 34 ºC

Priezračnosť vody a jej hygienická kvalita je závislá najmä na kvalitnej filtrácií a hydraulickom systéme.
Filtračný systém tvorí

-

Postup prechodu vody cez
filtračný systém:

Čerpadlo – zabezpečuje recirkuláciu vody v bazéne a obsahuje lapač hrubej
nečistoty a vlasov.
Piesková filtrácia (kremičitý piesok 0,4 – 0,8 mm) – je určená na zachytávanie
mechanických nečistôt a vláknin vo vode.
filtračná nádoba
cirkulačné čerpadlo
výmenník WT40
automat dávkovania chémie,
vločkovacia stanica

Ohrev vody je zabezpečený centrálnou kotolňou zariadenia.
voda je odvádzaná z bazéna z hladiny vody do vyrovnávacej nádrže
-

z vyrovnávacej nádrže je voda dovedená nasávacou silou filtračného čerpadla
do predfiltra a vlasového lapača, ktorý je súčasťou filtračného čerpadla

-

čerpadlo privádza vodu do filtračnej nádoby, ktorá obsahuje kremičitú filtračnú
náplň

-

cez filtračnú náplň je voda pretláčaná a cez výtlakové potrubie vháňaná do
výmenníka na ohrev bazénovej vody, kde je ohrievaná

-

ohriata voda prechádza potrubím cez zabudované chemické sondy, ktoré vodu
testujú na:
pH vody,
obsah voľného chlóru vo vode,
Redox potenciál vody
a podľa potreby a nastavenia medzných hodnôt dávkujú príslušné
chemické prípravky, ktoré vodu upravujú
prefiltrovaná, ohriata a chemicky upravená voda je vháňaná späť do bazénu
dnovými tryskami
o
o
o
o

-

Ohrev bazénovej vody:

Je riešený nerezovým výmenníkom o max. výkone 40 kW pri 90-70°C, v ktorom
primárny okruh teplej vykurovacej vody zohrieva bazénovú vodu (sekundárny
okruh).

Chemická úprava vody:

Je riešená automatickým zariadením DSC
Mikroprocesorom riadený kompaktný merací a regulačný prístroj pre pH, voľný
chlór, Redox a teplotu v plastovom telese chránený pred vodou.

Spôsob a frekvencia
prevádzkovej kontroly kvality
vody:

Denné sledovanie kvality vody v bazéne vykonáva obsluha oddelenia technickoprevádzkového a vedie denný záznam o vykonaných kontrolách.
Kontrola priehľadnosti a hodnoty pH sa vykonáva jeden krát denne.
Teplota vody a obsah chlóru vo vode sa sledujú najmenej trikrát denne.
Kontrolu údajov o kvalite, teplote, obsahu chlóru a pH vody v bazéne priebežne
počas dňa sleduje obsluha oddelenia technicko-prevádzkového.
Kontrolu kvality vody po mikrobiologickej a chemicko -fyzikálnej stránke vykonáva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Spôsob zabezpečovania
dozoru

Dozor na bazéne a prvú pomoc zabezpečuje inštruktor, ktorý je zdravotne a
odborne spôsobilý ju poskytnúť, v prípade potreby zavolá Záchrannú službu.
Lekárnička Prvej pomoci je k dispozícii u inštruktorov.

Aké sú priestory na
plávanie?
Aká je teplota vody v
bazéne?

Bazén spĺňa požiadavky rehabilitačného bazéna

Teplota vody sa pohybuje v rozpätí od 32 do 34 stupňov, pričom voda sa pravidelne
kontroluje aby spĺňala hygienické normy.

Koľko nás bude v bazéne?

Kapacita miest vzhľadom na objem bazéna je maximálne 9 dospelých s dieťaťom
a samozrejme inštruktor.

Čo si je potrebné zobrať
so sebou na kurz?

-

plavky pre Vás, vhodná je aj kúpacia čiapka a okuliare
plávaciu plienku (prípadne detské plavky s gumičkou okolo pása a stehien)
osušku, osušku pre dieťa, prípadne župany
gumené „šľapky“ k bazénu pre Vás aj chodiace dieťa
sprchový gél
detské olejčeky, telové mlieka,

Na prvú lekciu pri prvom kurze u nás si nezabudnite priniesť dokumenty, ktoré ste
dostali mailom.

Naučí sa moje dieťa plávať
počas kurzu?

S výukou plávania sa v pravom zmysle slova nezaoberáme. Aby sa dieťa mohlo
naučiť plávať, musí sa s vodou najprv dobre zoznámiť:
dôverovať vodnému prostrediu
získať cit pre vodu
vedieť pracovať s dychom
skákať
splývať a postupne získať základné plavecké zručnosti.
Nadobudnutie týchto zručností určite nie je krátkodobá záležitosť, preto
neočakávajme, že sa dieťa naučí plávať „zo dňa na deň“. Pobyt vo vode by mal byť
pre dieťa vždy príjemným zážitkom.

Môžu ísť do vody naraz
otec aj matka dieťaťa?
Čo nás ešte čaká po lekcii
„plávania“?
Ako sa môžem prihlásiť na
kurz?

-

Počas kurzu môže ísť do vody vždy len jeden rodič, pričom sa rodičia môžu aj
striedať.
Odporúčame na základe našich skúseností, aby počas prvého kurzu plával s
dieťaťom len jeden rodič.

Po ukončení lekcie, osprchovaní a osušení idete spolu do sauny

Ak máte záujem o zaradenie do kurzu plávania, prosím kontaktujte nás na mailovej
adrese: kovalova@snop.sk alebo na čísle 0915 989 149 PhDr. Silvia Kovaľová
Do mailu prosím uveďte tieto údaje:
meno rodiča, krstné meno dieťaťa,
dátum narodenia dieťaťa,
stupeň kurzu – začiatočník, pokročilý,
váš telefónny kontakt.

Aká bude cena za kurz,
spôsob platby?

Ako bude prebiehať
náhrada vymeškaných
hodín počas kurzu?

Základná cena za kurz je 165 € za 10 lekcií. Pokračujúci klienti si v 2. kurze môžu
uplatniť 5% zľavu z ceny kurzu a klienti 3. kurzu (a viac) 10% zľavu z ceny kurzu.
Poplatok za kurz môže rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca uhradiť v
hotovosti na recepcii ŠNOP, alebo na účet ŠNOP .
• Počas jedného kurzu má rodič nárok maximálne na 2 náhradné lekcie, pokiaľ sú
riadne ospravedlnené. Je potrebné nám dať vedieť o absencii aspoň 24 hodín pred
tým, ako by sa mala hodina uskutočniť
Možnosť náhrad s Vami osobne dohodneme.

