Podmínky využití služby fitness nonstop
Fitness Třeboň, Nádražní 641, Třeboň
 Vstup mimo otevírací dobu je povolen jen pro klienty, kteří mají
s majitelem fitness podepsané podmínky, níže uvedené. Dále
platnou permanentku (měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční) se
zaplacenou službou fitness nonstop. Při nedodržení níže
uvedených podmínek, bude tato služba s okamžitou platností pro
dotyčného ukončena.
 Cena služby fitness nonstop je cena permanentky: měsíční + 200,Kč, čtvrtletní + 450,-Kč, pololetní + 600,-Kč, roční + 900,-Kč
 Klient obdrží vlastní klíče(vratná záloha 100,-Kč). Pokud přestane
využívat tyto služby, vrátí klíče do rukou majitele fitness.
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………
Adresa ……………………………………………………………………………………...
Datum narození ………………………… Telefon……………………
Číslo klíčů …………………………..

1. Jsem si vědom /a že prostory posilovny (a místnosti k tomu
přidružené) jsou sledovány kamerovým systémem.
2. Prostory posilovny a místnosti k tomu přidružené budu
používat pouze k cvičení (popřípadě šatny k převlékání).
3. Budu dodržovat provozní řád a hlavně hygienické návyky
(ručník, přezuvky, atd.)
4. Pokud si při cvičení budu pouštět rádio nebo přehrávač, tak
jen s takovou hlasitostí, aby to neobtěžovalo okolí,
popřípadě spolucvičící.
5. Za veškeré cenné věci si ručím sám/a.

6. V posilovně cvičím na vlastní nebezpečí.
7. Při příchodu (pokud není otevřený hlavní vchod) za sebou
zamknu jak bránu, tak dveře do vestibulu i popřípadě dveře
od posilovny.
8. Vždy se zapíšu do návštěvního sešitu s upřesněním času
příchodu.
9. Celou dobu návštěvy posilovny budu udržovat naprostý
pořádek a vše vrátím na své místo!
10.Je zakázáno sahat na vystavené zboží, vstupovat za bar nebo
do kuchyňky (můžete použít sklenice na vodu z police a vodu
si napustit u umyvadla na toaletách)
11.Prostory posilovny (a místnosti k tomu přidružené) vždy po
odchodu zamknu, popřípadě zhasnu všechna světla a vypnu
rádio (přehrávač). Pokud jsem během svého cvičení otevřel/
a některé z oken, při odchodu je opět zavřu.
12.Při využití kardio zóny po sobě zamknu a klíč vrátím na
původní místo.
13.Do prostorů posilovny neumožním přístup cizí osobě, která
nemá permanentku se službou fitness nonstop.
14.Prostory fitness nebudu využívat k výdělečné činnosti.
15.Pokud způsobím nějakou škodu na majetku, jsem povinen/
povinna škodu či závadu nahlásit a popřípadě uhradit v plné
výši.

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

