Podmínky využití služby fitness nonstop
Fitness Třeboň, Nádražní 641, Třeboň
•

Vstup mimo otevírací dobu je povolen jen pro klienty:

1)Kteří mají s majitelem fitness podepsané podmínky, níže uvedené.
2)Platnou permanentku měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, popřípadě 10
a 20 vstupovou permanentku.
3)Zaplacenou službou fitness nonstop.
4)Dosažení plnoletosti. (popřípadě souhlas zákonného zástupce)
• Cena služby fitness nonstop je cena permanentky: měsíční + 240,Kč, čtvrtletní + 550,-Kč, pololetní + 730,-Kč, roční + 1100,-Kč, 10
vstupové + 240,- Kč a 20 vstupové + 480,-Kč. Každý klient má
možnost vzít s sebou do posilovny 1osobu na jednorázový vstup.
Musí splňovat tyto podmínky:
1)Oznámení SMS na tel.606762059.
2)Zapsání do sešitu ke svému jménu. (+1x vstup)
3)Zaplacení jednorázového vstupného ze svého kreditu u
samoobslužného baru.
•

Klient obdrží vlastní klíče s čipem (záloha a zároveň kredit 1000,-Kč). Po
vypršení platnosti je třeba oznámit prodloužení nebo opakované využití
služby spojené s koupí nové permanentky. Neučiní-li tak do týdne po
ukončení platnosti permanentky, platnost si neprodlouží, ani se jinak
s majitelem nedomluví. Stává se záloha za klíče s čipem nevratná!!!

•

Pokud přestane využívat tyto služby, vrací klíče s čipem do rukou majitele
fitness, nebo obsluze fitness. Přičemž je mu vrácena záloha po odečtení
využitého kreditu.

• Klient může využít nabídku samoobslužného baru. Přiložením vl. čipu si
zvolí produkt, který se mu odečítá ze zálohy (kreditu), který si vložil na čip
při koupi permanentky.

• Při nedodržení níže i výše uvedených podmínek, bude tato služba
s okamžitou platností pro dotyčného ukončena.
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………
Adresa ……………………………………………………………………………………...
Datum narození ………………………… Telefon……………………
Číslo klíčů ………………………….. č.op…………………………………

1. Jsem si vědom/a, že prostory posilovny (a místnosti k tomu
přidružené) jsou sledovány kamerovým systémem a je pořizován
záznam z těchto kamer.
2. Prostory posilovny a místnosti k tomu přidružené budu používat
pouze k cvičení a šatny využívat výhradně k převlékání.
3. Budu dodržovat provozní řád a hlavně hygienické návyky.
Například používat ručník, který si popřípadě za poplatek vypůjčím.
4. Pokud si při cvičení budu pouštět rádio nebo přehrávač, tak jen
s takovou hlasitostí, aby to neobtěžovalo okolí, popřípadě ostatní
cvičící.
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
bránu a dveře do vestibulu. Dveře od posilovny se automaticky po
10 minutách uzamykají.
8.

Vždy se pomocí čipu a tlačítka „příchod“ zaeviduji a tlačítkem
„odchod“ čipem uzamknu hlavní dveře od posilovny. Dále se zapíši
do návštěvního sešitu s upřesněním času příchodu a zároveň data
ukončení permanentky. U klientů s 10-20 vstupovou
permanentkou bude zapsaný i počet zbývajících návštěv.
Popřípadě + jednorázové vstupné.

9.

Celou dobu návštěvy posilovny budu udržovat naprostý pořádek a
vše vrátím na své místo!!Nepořádek se trestá!!!!
Při prvním porušení slovní upozornění, druhé porušení pokuta
200,- Kč, při třetím porušení ukončení platnosti využití služby
fitness nonstop.

10.Je zakázáno sahat na vystavené zboží, vstupovat za bar nebo do
kuchyňky. Můžete využít samoobslužný bar.
11.Prostory posilovny s kardio zónou a tělocvičnou vždy po odchodu
zamknu, popřípadě zhasnu všechna světla, vypnu rádio (přehrávač)
a ventilátory. Pokud jsem během svého cvičení otevřel/a některé
z oken, při odchodu je opět zavřu a obráceně.
12.Do prostorů posilovny neumožním přístup cizí osobě, která nemá
permanentku se službou fitness nonstop.
13.Prostory fitness nebudu využívat k výdělečné činnosti.
14.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…………………………………………

Souhlas zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce
………………………………………
Souhlasím a přebírám zodpovědnost za svého
syna/dceru ……………………………………
narozeného …………………………………..
v době pobytu ve fitness Třeboň na adrese Nádražní
641, Třeboň
Dne ………………..

Podpis ……………………...

