- Provozní řád posilovny upravuje podmínky využívání a pravidla provozu prostor posilovny.
Článek 1 Základní údaje
- Posilovna je umístěna v prostorech: přízemí, 1. a 2. nadzemním podlaží.
Využívání těchto prostor se řídí Provozním řádem.
Článek 2 Provozní doba
- Návštěvník posilovny, dále jen návštěvník, je povinen dodržovat provozní dobu posilovny.
- Aktuální provozní doba je zveřejňována prostřednictvím stránek www.monstergym.cz a na informativní nástěnce u vchodu do prostor
posilovny.
- Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby.
Článek 3 Všeobecné pokyny
- Každý návštěvník posilovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním.
- Barový prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
- Ke vstupu do posilovny je nutné přiložit platnou kartu studenta.
- Zákazník zaplatí vstup, nebo permanentku vždy před cvičením na recepci posilovny.
- Prostory posilovny jsou určeny výhradně k rekreačnímu sportovnímu vyžití.
- Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi s čistou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.
Každý návštěvník při cvičení na posilovacích přístrojích musí mít na polstrování ručník.
- Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady
bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
- Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat
majetek.
- Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.
- Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičencům.
- V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na
recepci posilovny.
- Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a uvede stanoviště do původního stavu.
- V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci posilovny.
- V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů.
Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
- Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek,
ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení.
Článek 4 Šatny
- K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení mimo prostor šatny je zakázáno.
- Návštěvník je povinen užívat prostory šaten, WC a sprch pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny
zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
- Zakazuje se znečišťovat prostory šaten a sprch.
- Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) provozovatel doporučuje návštěvníkům uschovat na recepci posilovny. V případě ztráty těchto
věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
- Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Skříňka, která zůstane zamčena, bude otevřena
a vyprázdněna večerní službou.
Článek 5 Platnost řádu
- . Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. března 2020.

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO- PÁ: 8:00 až 22:00
SO - NE: 10:00 až 22:00

