Podmínky a provozní řád posilovny SportCentrum Písek
Vstupem do posilovny návštěvník vyslovuje souhlas s tímto provozním řádem a jeho podmínkami

Obecná ustanovení
1. Využití posilovacích strojů je dovoleno pouze návštěvníkům, kteří uhradili vstup do posilovny dle platného
sazebníku SportCentra Písek.
2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli
bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné
sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.
4. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk.
Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze baru. Za cennosti jinak
uložené nese plnou zodpovědnost návštěvník.
5. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) nebo cvičebních pomůcek je povinností každého
uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.
6. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.
7. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
8. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu SportCentra se smí děti pohybovat v
posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za
případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
9. Do prostor posilovny SportCentra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových,
omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující
veřejné pohoršení. 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.
10. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin
neúmyslný.
11. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou s klíčem v zámku.
Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou,
poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku
200,-Kč jako náklady za výměnu zámku.
12. Prostor posilovny je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl
osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby SportCentra.
13. Posilovnu lze navštěvovat pouze během otevírací doby SportCentra s výjimkou dní, kdy je SportCentrum
uzavřeno pro společenskou akci klientů (cca 10/rok)
•
•

zimní období (1.10. - 30.4.)
letní období (1.5. - 30.9.)

Pondělí - Neděle 8:00 - 24:00
Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 22:00
Pátek - Sobota
8:00 - 24:00
Neděle
8:00 - 20:00

(provozní doba může být upravena, dle technických potřeb provozovatele SportCentra)

Tento provozní řád platí pro všechny návštěvníky SportCentra

