PROVOZNÍ ŘÁD
1.

Návštěvník Grepa Fitness je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se
v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě
řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.
3. Všechny lekce v Grepa Fitness jsou vedeny řádně vyškolenými lektorkami. Každý návštěvník je
plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou fitcentra nechat se vyšetřit
ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Grepa
Fitness zodpovědnost.
4. Každou lekci je nutné si předem rezervovat a to nejpozději 2 hodiny před zahájením lekce. Klient
provede rezervaci on-line přes rezervační systém, nebo telefonicky na čísle 737153351. Rezervaci
je možné bezplatně zrušit 12 hodin před danou lekcí. Neučiníte-li tak, záloha Vám automaticky
propadne.
5. Vstup do tělocvičny je povolen jen ve cvičebním úboru a čisté sportovní obuvi. Veškeré svršky je
návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Za cennosti jinak uložené
oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník. Každý klient by měl mít s sebou čistý
ručník a dostatečnou zásobu tekutin. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je
slušný a ohleduplný vůči všem přítomným.
6. Nebojte se na cokoliv zeptat, Váš instruktor je tu pro Vás. První lekci zaměřte především na osvojení
techniky cvičení a správné dýchání.
7. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze .Pro potřeby první pomoci je
v prostoru Fitness lékárnička.
8. V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných
látek. Do všech prostor Fitness je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových,
omamných nebo psychotropních látek. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli
vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady
vyvedeny
9. Nezletilým osobám mladším 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. Přítomnost takové
osoby je nutno předem nahlásit instruktorovi.
10. Návštěvník je povinen při odchodu šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klienti jsou povinni
udržovat pořádek a čistotu.

Odpovědnost a práva provozovatele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra. Úklid je
prováděn 1x denně. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně dezinfekčním prostředkem.
Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity fitcentra.
Provozovatel fitcentra může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude
včas informovat.
Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru fitcentra.
Kontrola, promazání a čištění strojů se provádí dle požadavků daných výrobcem nebo dle potřeby.
Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo
ceny upravovat dle vlastních potřeb.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit instruktora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně zrušit
lekci buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných.

Věříme, že v našem Fitcentru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká
s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám mnoho úspěchů přeje

Marcela Kroupová
provozovatel fitcentra Grepa Fitness

