Návštěvní řád fitness centra
Provozovatel:
Wellness Kuřim s.r.o.
se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim
identifikační číslo: 29213380
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 66025
Odpovědná osoba: Jaroslav Kučera
A) Umístění, otevírací doba fitness centra a obecné pokyny Wellness Kuřim
Fitness centrum je umístěno na adrese: Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim
Provozní doba fitness centra:
 Po-Pá:
10:00–21:00
 So-Ne:
10:00–20:00
 Státní svátky:
14:00–20:00
1. Uplatnění práv návštěvníka bez předložení platného členství (permanentky, jednorázová
vstupenka, platný kredit) není možné. Na poskytnutí služeb nemá člen v tomto případě žádný
nárok.
2. Vstup návštěvníků mladších 15 let do fitness centra je pouze v doprovodu odpovědného zástupce
a na jeho zodpovědnost.
3. Provozovatel neodpovídá za případnou újmu na zdraví nezletilé osoby. Vstup dětem mladším 10
let do fitness centra není povolen.
4. Ve fitness centru cvičí každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
5. Cennosti (šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní
telefony, parfémy, osobní doklady, hodinky apod.) odkládejte do trezorů k tomu určených za
turnikety u pokladen Wellness Kuřim.

B) Pravidla chování ve Fitness centru
1. Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti ve fitness centru způsobem, který
nebude omezovat jiné návštěvníky ve využívání zařízení a služeb fitness centra.
2. Ve všech prostorách fitness centra je zakázáno:
 kouřit a manipulovat s ohněm
 vstupovat ve znečištěné obuvi, v žabkách, bez obuvi nebo jen v ponožkách.
 vnášet vlastní nápoje, potraviny a doplňky stravy (zákaz se nevztahuje na nápoje do lekcí
skupinového cvičení)
 konzumovat alkohol
 vnášet nebo vodit zvířata do prostor fitness centra
 vstupovat do společných prostor fitness centra v nevhodném nebo nedostatečném
oblečení
 chovat se v rozporu s dobrými mravy
 je zakázáno používat magnesium v jeho sypké formě (tekuté magnesium je možné použít
pouze v množství přiměřeném a dotyčný je povinen použité nářadí uvést do čistého stavu)
 fotografování a filmování v prostorách fitness centra Wellness Kuřim.
3. Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného
chování s přihlédnutím ke konkrétnímu místu, v němž se ve fitness centru nacházejí.

4. Návštěvníci jsou povinni do fitness centra vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi, která kryje
celé chodidlo. Vstup ve venkovní obuvi je zakázán. Porušení tohoto pravidla bude mít za
následek okamžité vyloučení z fitness centra bez náhrady vstupného.
5. Každý návštěvník je povinen mít s sebou ručník a ten pokládat na koženku laviček a strojů, které
používá v místě největšího otěru potu.
6. Provozovatelem pověření pracovníci zajišťující bezpečnost a pořádek ve fitness centru jsou
oprávněni kdykoli vyzvat návštěvníky, kteří svým chováním porušují tento návštěvní řád, zejména
ruší či omezují jiné návštěvníky, aby fitness opustili. Návštěvník je povinen dané výzvě okamžitě
vyhovět. V opačném případě může být takový návštěvník z fitness centra vyveden prostřednictvím
Policie ČR.

C) Pravidla sportovní činnosti
1. Návštěvníci jsou povinni se při sportovní činnosti ve Fitness centru řídit tímto návštěvním řádem,
pokyny trenérů a dalších pracovníků fitness centra a/nebo provozovatele a zacházet ohleduplně s
vybavením fitness centra. Při využívání služeb a zařízení jsou návštěvníci povinni chovat se tak,
aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení fitness centra.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, z důvodu nadměrného vytížení, omezit dobu užívání
některých sportovních či jiných zařízení fitness centra (např. v cardio zóně).
3. Návštěvníci jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os.
4. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou návštěvníci povinni odkládat na stojany k tomu
určeným a nikoli na kožené potahy laviček a strojů. Na kožené potahy je zakázáno stoupat bez
obuvi nebo jen v ponožkách.
5. Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá
místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, stojů nebo ostatního vybavení Fitness centra je
zakázáno.
6. Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení fitness centra,
případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci fitness. V případě, že některé
zařízení vykazuje, dle názoru návštěvníka, závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen
tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci provozovatele a zařízení nepoužívat.

D) Osobní tréninky
1. Cvičební program, správnost provádění cviků a otázky správné výživy mohou návštěvníci zdarma
konzultovat s přítomným osobním trenérem – nebo pověřenou osobou provozovatele, se kterým si
klienti mohou též domluvit individuální trénink či tréninkový plán.
2. Cena individuálních tréninků není v ceně vstupu/členství zahrnuta a je účtována zvlášť, dle
platného ceníku.
3. Vedení osobních tréninků s klienty je dovoleno pouze trenérům Wellness Kuřim. Trenérská
činnost je nepovolaným (externím) osobám ve fitness Wellness Kuřim zakázána.
Návštěvníkům není umožněno využívat v prostorách Fitness centra vlastní osobní trenéry, a to
zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.
Zakoupením vstupenky/permanentky do fitness centra vyjadřuje návštěvník souhlas s platným
návštěvním řádem fitness centra. Při opakovaném nedodržování stanovených pravidel může být
návštěvníkovi vstup do fitness centra zamezen/zablokován.
Aktualizováno: 20. ledna 2022.

