Provozní řád místnosti s vybavením
Provozovatel:

Řícany Property s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 274 38 767, DIČ: CZ 27438767

Vedené u

1.

Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 112256

Provozní doba
Provoní doba je denně v pracovním týdnu a to od 7.00 do 21.00. V tomto časovém období využívají prostory pouze zaměstnanci společností se sídlem
v Rosmarin BC.

2.

Vybavení místnosti
LED televizor

2x běžecký trenažér

1x fitness balon s příslušenstvím

Hodiny nástěnné

2x cyklistický trenažér s TV

2x švihadlo kožené

Magnetická tabule

1x eliptický trenažér

6x cvičební podložka velká (3x červená, 3x modrá)

CCTV

1x vibrační stroj

1x ribstole včetně hrazdy

Chladící jednotka

1x posilovací lavice s příslušenstvím

Místnost je vybavena stroji In-Sportline. Na všechny dodané stroje je vystavena revize a návod k použití včetně cvičebních programů.
3.

Organizace provozu místnosti

3.1
3.2

3.16

Místnost je určena všem návštěvníkům, kteří se seznámili a potvrdili Smlouvu o výpůjčce a akceptují níže uvedená pravidla Provozního řádu.
Vypůjčitel je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Provedením registrace a rezervace místnosti, případně
potvrzením Smlovy o výpůjčce s jeho podmínkami vyjadřuje plný souhlas.
Vypůjčitel je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní na základě provedené registrace a rezervace místnosti, případně potvrzené Smlouvy o výpůjčce.
Pokud tak neuskuteční, bude mu vstup do místnosti zakázán.
V případě, že Vypůjčitel pustí do prostoru nežádoucí osobu (osobu bez registrace, rezervace nebo potvrzené Smlouvy o výpůjčce, nebo mimo reezervované
dny a časy), bude mu do prostor vstup zakázán.
Každý Vypůjčitel je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav Vypůjčitele nenese Půjčitel žádnou odpovědnost.
V případě zjištění jakéhokoli poškození přístoje a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit půjčiteli.
Posilovací stroje a náčiní používá vypůjčitel vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny / určeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že
vypůjčitel používá zařízení nevhodně, může být z místnosti vykázán! V případě, že vypůjčitel úmyslně poškodí jakékoliv zařízení místnosti, je povinen
způsobenou škodu uhradit!
V místnosti platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. V případě, že toto bude u vypůjčitele zjištěno, bude mu
s okamžitou platností vypovězena Smlouva o výpůjčce.
Do místnosti platí přísný zákaz vstupu dětí.Vypůjčitelé, kteří dítě do místnosti přivedou nesou výslovně a nepřenositelně PLNOU odpovědnost za případné
škody na zdraví dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte v místnosti.
Do místnosti je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových omamných, nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně
nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení.
Vypůjčitel odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou půjčiteli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
Prostor je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem.
Bezplatný vstup do místnosti je Dohodou o výpůjčce omezen na 2x týdně, v pevně stanovené dny a časy.
Půjčitel také upozorňuje všechny vypůjčitele, že na 5. patře se nachází pouze 1 pánská a 1 dámská sprcha. Další sprchy se nacházejí ve 2. patře.
Vypůjčitelé v prostorách užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému
užívání.
Vypůjčitelé užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

4.

Pravidla chování

4.1

4.9

Každý Vypůjčitel je povinen používat sportovní obuv a oděv. (nikoliv bos, ale pevnou obuv) Při provozování sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani
zdraví ostatních Vypůjčitelů a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečisťovat prostory místnosti.
Veškeré svršky, včetně bot je každý Vypůjčitel povinen uložit na místě tomu určeném tj. do šatních skříněk. Za cenosti uložené v místnosti nese plnou
zodpovědnost Vypůjčitel.
Vypůjčitel je povinen při odchodu šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Vypůjčitel nesmí odnést klíče od šatí skříňky mimo místnost.
Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
Při cvičení na posilovacích strojích a ostatním náčiní používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před
agresivním působením potu.
Mějte u sebe vždy dopomoc a to především u bench-pressu, dřepů, tlaků s osou za hlavu a podobných náročných cvicích.
Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Po skončení každé výpůjčky si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazená místa a uvede stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách.
Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v své místo. Žádáme všechny vypůjčitele, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
Vypůjčitel je povinen si po sobě uklidit a neponechat v místnosti žádné odpadky mimo odpadkové koše.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1
5.2
5.3

V případě porušení Provozního řádu, bude Vypůjčiteli či návštěvníkovi zamezen vstup do místnosti bez nároku na náhradu.
Tento Provozní řád nabývá okamžité platnosti
Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek Provozního řádu.
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Dne.1.11. 2013, v Praze

Provozní řád místnosti s vybavením

Říčany Property s.r.o.

