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Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele -
společnost
STAREZ – SPORT, a.s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.
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PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba je stanovena v souladu s provozem haly.

Posilovna může být uzavřena z důvodu pořádání

sportovních nebo jiných akcí na hale nebo z jakýchkoliv

důvodů určených provozovatelem.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním

řádem a při vstupu do posilovny s ním automaticky

souhlasí.

PRAVIDLA PRO VSTUP DO POSILOVNY

Maximální počet osob v posilovně je 20.

V posilovně je zakázáno cvičit samostatně.

Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze za

přítomnosti dospělé osoby.

Vstup do posilovny může být odepřen osobám, jejichž

návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost

a čistotu posilovny a jejichž chování je v rozporu

s mravními a společenskými zásadami.

Je zakázáno vstupovat do prostor posilovny se zvířaty.

Do posilovny nemají přístup osoby trpící jakýmikoliv

kožními, přenosnými a infekčními chorobami, dále

osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu

nebo psychotropních látek, dále osoby nečisté a ve

znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou apod.

DRUHY VSTUPŮ

Vstup do posilovny je možný pouze po schválení

požadavku na rezervaci (užívání) vedením střediska

nebo jednorázovým vstupem. V obou těchto případech

je posilovna užívána Uživatelem (zpravidla sportovním

klubem), který rezervaci provedl. Provozovatel nebere

žádnou odpovědnost za jakékoli zranění, újmu na zdraví,

či ztrátu věcí. Vstupem do posilovny přebírá zodpověd-

nost klub, jehož člen do posilovny vstoupí.

Délka užívání je stanovena dle rezervačního systému,

v případě jednorázových vstupů jedna hodina.

POVINNOSTI A ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
BĚHEM NÁVŠTĚVY POSILOVNY

Chovat se šetrně k zařízení a vybavení posilovny.

Udržovat v posilovně čistotu.

Dbát na osobní bezpečnost.

Zákaz cvičení bez ručníku.

Povinnost vracet činky a závaží na místo tomu určené,

po skončení cvičení nastavovat na zařízení základní

váhy.

V případě jakékoli závady, či poškození majetku je

návštěvník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit

odpovědné osobě.

V PROSTORÁCH POSILOVNY JE PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNO

Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Vstupovat do prostor posilovny ve venkovní nebo

špinavé obuvi.

Vnášet do prostor posilovny sklo a jiné předměty, které

mohou způsobit zranění (skleněné a ostré předměty,

jehly, nože, špendlíky atd.), stejně tak vnášet hořlaviny

a chemikálie nebo jiné nebezpečné látky, které mohou

způsobit požár a ohrozit zdraví osob.

Odhazovat jakékoliv odpadky (papíry, žvýkačky atd.)

mimo vyhrazené nádoby. Dále také vylepovat,

popisovat či jinak znečišťovat nebo poškozovat

majetek.

Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické

sítě.

Poskytovat jakékoliv služby bez souhlasu

poskytovatele.

ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ A ODPOVĚDNOST
ZA ŠKODU

Za volně odložené věci a předměty nenese provozovatel

odpovědnost.

Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopa-

trností nebo nedodržováním návštěvního řádu nebo

pokynů odpovědných pracovníků nebo jiné oprávněné

osoby nenese provozovatel odpovědnost.

Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených

předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu

způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo

znečištění prostor nebo majetku provozovatele.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti 15. 8. 2022.


