Podmínky využití samoobslužného
VIP fitness
Kasalka sport centrum

I.

Podmínky vstupu

- vstup je povolen pouze registrovaným členům s platnou (nabitou)
členskou kartou
- členům, kteří mají s majitelem Kasalka sport centrum podepsanou
Smlouvu o vstupu, níže uvedenou
- členům, kteří jsou plnoletí
- vždy po individuální dohodě členům, kteří nejsou plnoletí, ale rodiče za
ně přeberou písemně plnou zodpovědnost v době pobytu v Kasalka sport
centru

II.

SMLOUVA O VSTUPU A ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………
Adresa ……………………………………………………………………………………...
Telefon……………………
Číslo členské karty…………………….. č.op…………………………………

Jako držitel této členské karty prohlašuji, že
1. Jsem si vědom/a, že prostory vstupu, recepce, posilovny a chodby u
šaten jsou sledovány kamerovým systémem a je pořizován záznam
z těchto kamer. Záznam nebude nikdy a nikde zveřejňován a bude
případně použit pouze pro potřeby Kasalka sport centra
2. Budu tuto kartu využívat pouze já osobně (popřípadě vždy po
individuální dohodě s majitelem Kasalka sport centra sdíleně s danou
konkrétní osobou)

3. Zapíšu do sešitu veškerou útratu ze samoobslužného baru, který mi
bude k dispozici a peníze v hotovosti nechám v kasičce na baru
4. Prostory posilovny, sauny a místnosti k tomu přidružené budu používat
pouze ke cvičení a relaxaci a šatny využívat výhradně k převlékání,
sprchy k osobní hygieně

5. Budu dodržovat provozní řád (k dispozici na hlavní nástěnce v recepci),
hlavně hygienické návyky - například používat ručník (při cvičení na
strojích), který si popřípadě za poplatek vypůjčím u samoobslužného
baru a zaplatím v hotovosti do kasičky na baru
6. Pokud si při cvičení budu pouštět hudbu z PC nebo TV v posilovně, tak
jen s takovou hlasitostí, aby to neobtěžovalo ostatní cvičící, pokud se
nedohodnete jinak

7. Za veškeré cenné věci si ručím sám/a.
8. V posilovně cvičím já i případná další osoba na vlastní nebezpečí!!!

9. Po celou dobu návštěvy posilovny budu udržovat naprostý pořádek a
vše vrátím na své místo!!!
10.V prostorách určených k saunování nepožívám tvrdé alkoholické nápoje

11.Při prvním porušení slovní upozornění, druhé porušení pokuta 200,- Kč,
při třetím porušení ukončení možnosti využití samoobslužného fitness a
sauny
12. VŽDY PŘI ODCHODU ZAVŘU OKNA, ZHASNU SVĚTLA, VYPNU TV A
ZKONTROLUJI, ZDA JSOU SKUTEČNĚ ZAVŘENÉ VSTUPNÍ DVEŘE.
13. Prostory Kasalka sport centrum nebudu využívat k výdělečné činnosti
(nebudu zde za úplatu trénovat jiné osoby)

14. Beru na vědomí, že během mé návštěvy zde mohou být prováděny
úklidové a údržbářské práce a mohou mě dočasně omezit v mém cvičení
15. Pokud způsobím nebo zjistím nějakou škodu na majetku či jinak (i
neúmyslně), jsem povinen/povinna škodu či závadu neodkladně nahlásit
na tel. čísle 602491331 a popřípadě uhradit v odpovídající výši.

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami, a jsem si vědom/a
následků při jejich porušení.

V…………………………….
dne…………………………
Podpis…………………………………………

Lenka Racková
majitel a provozovatel , Kasalka sport centrum, Tyršovo náměstí 641 ,396 01
Humpolec, IČ 41268628

