Provozní řád fitness centra FIT PARK

Provozovatel: IN PARK fitness, s. r. o., IČ: 02346036,
se sídlem 1. máje 3236/103, 703 00 Ostrava, zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, C 57700
1. Každý návštěvník fitcentra FIT PARK je povinen
se důkladně seznámit s tímto provozním řádem, a to ještě před zaplacením jednorázového vstupného či uzavřením smlouvy o členství
a před zahájením užívání zařízení a služeb ve
fitcentru. Zaplacením jednorázového vstupného či uzavřením smlouvy o členství potvrzujete, že jste se s provozním řádem seznámili
a zavazujete se jím řídit.
2. Každý návštěvník fitcentra FIT PARK je povinen
řídit se nejen tímto provozním řádem, ale i pokyny obsluhy.
3. Užívat zařízení a služby fitcentra FIT PARK mohou jen návštěvníci starší 15 let. Mladší pouze
v doprovodu a pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Před vstupem do posilovny a jednotlivých sálů
je každý návštěvník povinen se přezout do
vlastní čisté a pro cvičení vhodné (sportovní)
obuvi. V případě využití kurtů na badminton je
návštěvník povinen mít obuv se světlou či prokazatelně nešpinící sálovou podrážkou. Je zakázáno používat pro cvičení venkovní sportovní
nebo znečištěnou obuv.
5. Před cvičením se návštěvník převlékne do čistého a pro cvičení vhodného (sportovního) oblečení. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen při cvičení používat svůj vlastní
nebo v recepci vypůjčený ručník, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi pokožkou
návštěvníka a zařízením fitcentra (posilovacího
stroje apod.).
6. Pro bezpečné odložení peněz, platebních karet, šperků a jiných cenností (např. hodinek,
mobilních telefonů, jiné elektroniky apod.)
jsou určeny výhradně bezpečnostní schránky
umístěné u baru. Za ztrátu cenností uložených
mimo bezpečnostní schránky umístěné u baru
provozovatel fitcentra neodpovídá.
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7. Návštěvník používá veškerá zařízení fitcentra (posilovací stroje, náčiní apod.) vždy šetrně
a pouze k účelu, k nimž jsou určena. U všech
zařízení a náčiní, u kterých je to možné, používá
návštěvník vždy bezpečnostní uzávěry a pojistky,
aby se předešlo škodám na zdraví i majetku. Použité náčiní je návštěvník povinen vždy uklidit na
místo k tomu určené.
8. Do prostor fitcentra je zakázán vstup osobám
pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
či psychotropních látek, dále osobám znečištěným, zapáchajícím, nevhodně oblečeným
nebo jiným způsobem narušujícím provoz fitcentra.
9. V prostorách fitcentra je zakázána donáška
a aplikace anabolických steroidů a jiných nepovolených látek.
10. Návštěvník je povinen chovat se ke všem ostatním návštěvníkům fitcentra, obsluze a jiným
osobám nacházejícím se v prostorách fitcentra
slušně, korektně a ohleduplně. Návštěvník je
povinen předcházet sporům s ostatními osobami a zdržet se jakéhokoliv napadání ostatních osob – ať už slovního, či fyzického.
11. Návštěvník je povinen se při cvičení zdržet
nadměrně hlasitých, zejména pak vulgárních
projevů.
12. Návštěvník je povinen počínat si při používání
zařízení a náčiní fitcentra s nejvyšší opatrností,
nepřeceňovat své síly a počínat si tak, aby při
cvičení nezranil sebe či jiné osoby.
13. Návštěvník bere na vědomí, že kromě zaměstnanců fitcentra, tedy instruktorů, zde poskytují služby osobních trenérů také další externí
trenéři, a to na základě smlouvy s provozovatelem fitcentra. Návštěvník proto bere na vědomí, že pokud mu budou služby osobního
trenéra poskytovány kteroukoliv jinou osobou
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než instruktorem fitcentra (ať už s vědomím
provozovatele, či bez jeho vědomí), vždy návštěvník uzavírá smluvní vztah přímo s touto
osobou a pouze tato osoba (externí osobní trenér) zodpovídá za případné nevhodné pokyny
a újmu vzniklou v důsledku těchto nevhodných pokynů. Provozovatel proto nezodpovídá za jakoukoliv újmu (zejména újmu na zdraví
a následnou újmu), jež návštěvníkovi vznikne
v důsledku jednání externích osobních trenérů či jakýchkoliv jiných osob, které budou návštěvníkovi v prostorách fitcentra udílet jakékoliv rady a pokyny či mu přímo pomáhat při
cvičení na zařízení nebo s náčiním fitcentra.
Návštěvník nesmí bez předchozího písemného
souhlasu provozovatele v prostorách fitcentra
nabízet, prodávat a/nebo poskytovat jakékoliv
zboží či služby ani provozovat jakoukoliv jinou
podnikatelskou činnost, zejména pak nesmí
návštěvník poskytovat bez souhlasu provozovatele služby třetím osobám jako osobní
trenér či konzultant a/nebo nabízet k prodeji
jakékoliv zboží či služby.
Návštěvník nesmí v prostorách fitcentra fotografovat, natáčet audio- či videozáznamy ani
jakkoliv jinak pořizovat obdobné obrazové či
zvukové záznamy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
Poruší-li návštěvník opakovaně (tj. alespoň
dvakrát) nebo hrubě či závažným způsobem
kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy, může
být z fitcentra obsluhou vykázán. Vykázaný návštěvník je povinen neprodleně opustit prostory fitcentra a odnést si své věci; nesplní li tuto
povinnost dobrovolně, může být z fitcentra vyveden, a to buď osobami pověřenými provozovatelem, nebo za asistence policie. Vykázanému
návštěvníkovi nepřísluší žádná náhrada zaplaceného vstupného či členského poplatku.
Provozovatel má právo neposkytnout služby
a zamezit vstupu do fitcentra návštěvníkovi,
který v minulosti opakovaně nebo hrubě či zá-

važným způsobem porušil kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo
z pokynů obsluhy; mezi takové osoby vždy patří
i návštěvníci, kteří byli z fitcentra vykázáni podle bodu 16 provozního řádu. Provozovatel má
rovněž právo neposkytnout služby a zamezit
vstupu do fitcentra návštěvníkovi, který v minulosti – i před zveřejněním tohoto provozního
řádu – v prostorách fitcentra:
- fyzicky nebo slovně napadl jiného
návštěvníka či obsluhu fitcentra
- se dopustil jednání vykazujícího znaky
trestného činu či přestupku
- svým zaviněným jednáním způsobil
újmu jiné osobě
- jednal způsobem, který odporuje
dobrým mravům
- nebo jiným způsobem svým jednáním
narušil provoz fitcentra a ohrozil zájmy
provozovatele
18. Provozovatel je oprávněn vést seznam osob,
kterým se z důvodů uvedených v bodě 16 a 17
provozního řádu rozhodl neposkytovat služby a zamezit jim ve vstupu do fitcentra. Osobám uvedeným na tomto seznamu obsluha
neumožní čerpat služby fitcentra a tyto osoby
budou obsluhou vykázány z jeho prostor. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit
prostory fitcentra; nesplní li tuto povinnost
dobrovolně, může být z fitcentra vyvedena,
a to buď osobami pověřenými provozovatelem, nebo za asistence policie. Seznam osob je
neveřejný, slouží výhradně potřebám provozovatele; dotyčné osobě nacházející se na seznamu však bude obsluhou sděleno, že z důvodů
uvedených v bodě 15 provozního řádu rozhodl
provozovatel o zařazení této osoby na seznam
osob, kterým nebudou poskytovány služby fitcentra a které budou vykázány z jeho prostor.
19. Návštěvník je povinen dodržovat provozní
dobu fitcentra a ukončit cvičení s dostatečným
předstihem před koncem provozní doby tak,
aby se stihl osprchovat, převléci a opustit prostory fitcentra do skončení provozní doby.
V Ostravě dne 1. 3. 2014
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