PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY
Základní ustanovení
Provozní řád určuje zásady chování uživatele posilovny, jejich práva a povinnosti.
Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele posilovny a tito uživatelé jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jej, k čemuž se
zavazují vstupem do prostoru posilovny.
Do posilovny lze vstoupit po nahlášení či rezervaci u provozovatelky a po uhrazení poplatku za vstup.
Pro děti do 15 let nutný dohled dospělé osoby.

Provozní zásady
Všichni návštěvníci posilovny jsou povinni udržovat pořádek a čistotu, řídit se pokyny provozovatelky a chovat se tak, aby nedošlo ke
ztrátě, poškození nebo zničení zařízení a vybavení posilovny
Vstup do posilovny je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté sportovní obuvi, jenž nepoškodí posilovací stroje a povrch podlahy. Při
cvičení je nutno používat svůj vlastní ručník
K odložení osobních věcí je možno využít uzamykatelných šatních skříněk. Tyto jsou umístěny v prostorách sociálního zázemí, jež je
dále vybaveno umyvadlem, sprchou a toaletou. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Provozovatelka neručí za
osobní věci ponechané mimo zamčenou skříňku.
Před odchodem je návštěvník povinen zhasnout světla, uzavřít okna a vrátit klíče od skříňky a posilovny provozovatelce.
Jakékoliv škody na budově, zařízení a vybavení posilovny včetně sociálního zázemí jsou návštěvníci povinni nahlásit provozovatelce.
V případě jakéhokoliv poškození je návštěvník povinen uhradit škodu v plné výši.

Bezpečnostní zásady
Návštěvník se chová a užívá zařízení a vybavení posilovny na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Provozovatelka neodpovídá
za zranění vzniklá v prostorách posilovny, nebyla-li způsobena závadou stroje při jeho správném používání. Návštěvníci se chovají
ukázněně, tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví ostatních osob.
Do posilovny návštěvníci vstupují jen, pokud jsou zdraví a nejsou pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek.
V celém prostoru posilovny (budovy) platí přísný zákaz kouření, konzumování potravin, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
Návštěvníci užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují veškeré zásady bezpečnosti hygieny a požární ochrany.

Závěrečná ustanovení
Provozovatelka má právo kontrolovat dodržování pravidel, které jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření
Nedodržování řádu může mít za následek napomenutí, ale i vykázání návštěvníka, bez nároku na vrácení vstupného.
Pro potřeby první pomoci je v prostoru posilovny vybavená lékárnička.
Pravidelný úklid popř. desinfekce zajišťuje provozovatelka dle potřeby minimálně jednou týdně.
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