
Mimořádná opatření - Nový rybník (s platností od 11. 05. 2020) 

Každý návštěvník má povinnost dodržovat návštěvní řád, doplněný o mimořádná opatření, která mají 

za cíl zabránit případnému šíření nákazy covid-19. V případě porušování mimořádných opatření, nebo 

nedodržování návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat osobu z areálu. 

Návštěvníci areálu - povinnosti 

1) Nosit ústenku/roušku, či jinou ochranu úst a nosu, s výjimkou dětí do 2 let. 

2) Pobývat v areálu Nový rybník v maximálním počtu 10 osob, s výjimkou členů jedné 

domácnosti. 

3) Dodržovat odstup od ostatních návštěvníků/skupin minimálně 2 metry. 

4) Konzumovat potraviny a nápoje pouze v místě jejich nákupu, s výjimkou nezbytného 

občerstvení v daný moment. 

5) Nezdržovat se ve společných prostorách (sociální zařízení, umývárny, převlékárny) déle, než 

je nezbytně nutné. 

6) Zákaz vstupu do prostoru minizoo a zákaz bezprostředního kontaktu se zvěří. 

7) Zákaz jakékoliv formy ubytování: stany, chatky, karavany a jiné. 

Sportování v areálu – povinnosti 

1) Sportovat smí v jeden okamžik maximálně 100 osob na jednom sportovišti. 

2) Před a po ukončení sportovní činnosti je nutno nosit ústenku/roušku, či jinou ochranu úst a 

nosu. Při sportování tato povinnost zaniká. 

3) Nezdržovat se ve společných prostorách (sociální zařízení, umývárny, převlékárny) déle, než 

je nezbytně nutné. 

4) V případě organizovaného tréninku sportovců je nutností dodržovat: maximální počet 

sportujících je 100 osob, vzdálenost mezi sportovci a ostatními je minimálně 2 metry, během 

tréninku není povinností nosit ústenku, pořadatel/trenér je povinen na vlastní náklady zajistit 

desinfekční prostředek pro své svěřence. 

Provozovna SeZaM Bistro - povinnosti 

1) Zákaz vstupu do vnitřních prostor SeZaM Bistra. 

2) Dodržovat rozestup ve frontě, a to minimálně 2 metry, chránit si dýchací cesty ústenkou/ 

rouškou, či jinou ochranou úst a nosu. Dodržovat formu řazení – označení. 

3) Konzumenti/návštěvníci v prostoru bistra smějí konzumovat občerstvení nejblíže 10 metrů 

od výdejního okénka SeZaM Bistra. 

4) Konzumenti/návštěvníci v prostoru bistra musí dodržovat odstup minimálně 1,5 metru, 

s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. 

5) Zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace 

potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu. 

 


