
 

 

Přehledné podmínky provozu v Aquaparku Olešná: 

 

                                                         

Letní Aquapark 

• Kapacita letního aquaparku je nyní stanovena na 1200 osob v daný okamžik. 
• Se spuštěním sezóny 2021 nyní trvá 50% sleva na vstupném do odvolání.  
• Vstupné se nyní prodává na recepci Krytého Aquaparku.  

• Otevření je závislé na počasí a řídí se provozním semaforem na webových stránkách. 
• V šatnách je nutné se pohybovat v respirátorech. 
• COVID Kontrola:  

očkování (od první dávky 22 dní, od druhé dávky 22 dní) 
potvrzení o prodělaném covidu ne starší jak 180 dní a ne méně jak povinná karanténa.  
Antigenní test s platností ne více jak 3 dny, a PCR ne více jak 7 dní 

• Abonent je povinen dostavit se před vstupem - kontrole bezinfekčnosti na recepci. 
• Nebude uznáno samotestování (vystavené zaměstnavatelem, školami apod.) 
• Děti do 6 let jsou osvobozeny od všech kontrol. 

Krytý Aquapark 

• Kapacita krytého aquaparku je nyní stanovena na 80 osob v daný okamžik. 
• V areálu je nutné se pohybovat s respirátorem (vyjma od šaten po bazén a zpět do šaten) 
• COVID Kontrola:  

očkování (od první dávky 22 dní, od druhé dávky 22 dní) 
potvrzení o prodělaném covidu ne starší jak 180 dní a ne méně jak povinná karanténa 
Antigenní test s platností ne více jak 3 dny, a PCR ne více jak 7 dní 

• Abonent je povinen dostavit se před vstupem kontrole bezinfekčnosti na recepci. 
• Nebude uznáno samotestování (vystavené zaměstnavatelem, školami apod.) 
• Děti do 6 let jsou osvobozeny od všech kontrol. 

Sauna v Krytém Aquaparku 

• V provozu od 3. 6. bude finská sauna s kapacitou 4 osob. 

• Vstup pouze na objednávku na tel. čísle 739 465 759 v předepsaných časech. 
• Vstupné se nyní prodává na recepci Krytého Aquaparku  
• Abonentům v tomto období bude počítána celá návštěvní doba 90 minut.  
• COVID kontrola:  

očkování (od první dávky 22 dní, od druhé dávky 22 dní) 
potvrzení o prodělaném covidu ne starší jak 180 dní a ne méně jak povinná karanténa 
Antigenní test s platností ne více jak 3 dny, a PCR ne více jak 7 dní.  

• Nebude uznáno samotestování (vystavené zaměstnavatelem, školami apod.) 
• Děti do 6 let jsou osvobozeny od všech kontrol. 

 

http://www.sportplex.cz/
https://www.aquapark-olesna.cz/letni-aquapark
https://www.aquapark-olesna.cz/wellness/oteviraci-doba


 

 

 
 

• Kapacita není omezena 
• COVID kontrola: 

kontrola očkování (od první dávky 22 dní, od druhé dávky 22 dní)  
potvrzení o prodělaném covidu ne starší jak 180 dní a ne méně jak povinná karanténa 
Antigenní test s platností ne více jak 3 dny, a PCR ne více jak 7 dní 

• Pobyt delší než 3 dny či 7 dní, je nutné se nechat přetestovat v testovacím centru. 
• Nebude uznáno samotestování (vystavené zaměstnavatelem, školami apod  

 

Pronájmy: 
Hřiště / ohniště - rezervace v běžném režimu bez omezení.  
Nepůjčujeme balóny zatím - balón vlastní. 

 

 

http://www.sportplex.cz/

