www.gymit.cz

hello@gymit.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD
klubu Gymit! Premium Fitness, provozovaných společností CS Fitness, s.r.o., se sídlem Elišky
Peškové 735/15, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 05142067

1.

Působnost

1.1.

Tento provozní řád je závazný pro všechny členy klubu Gymit!, jakož i pro jednorázové
návštěvníky (klienty) využívající služeb klubu. Tento provozní řád je rovněž závazný
pro všechny zaměstnance provozovatele klubu, jímž je společnost CS Fitness, s.r.o., jakož
i další osoby jím pověřené pravidelnými nebo dílčími úkoly při provozu klubu. V případě
rozporu mezi ustanoveními tohoto provozního řádu a členské smlouvy, případně obecně
závazných právních předpisů mají přednost ustanovení členské smlouvy a kogentní
ustanovení obecně závazných právních předpisů.

1.2.

Provozovatel

klubu

si vyhrazuje

právo provádět

jednostranné

změny

tohoto provozního řádu. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění
na webové stránce provozovatele www.gymit. cz nebo v okamžiku, kdy se s nimi dotyčná
osoba seznámí (např. člen obdrží revidované znění provozního řádu na recepci).
1.3.

Na obsah tohoto provozního řádu mohou členy a jiné osoby využívající služeb klubu
upozornit zaměstnanci provozovatele nebo jiné jím pověřené osoby („obsluha klubu“)
a požadovat plnění povinností z něho vyplývajících.

2.

Členství

2.1.

Členstvím v klubu se rozumí souhrn práv a povinností mezi provozovatelem klubu
a členem, týkající se využívaní služeb klubu a úplaty za ně. Členství v klubu nezakládá
občanské sdružení, spolek ani jakoukoli formu spoluvlastnictví majetku nebo společné
odpovědnosti za závazky

2.2.

mezi členem

a provozovatelem

ani mezi členy

navzájem.

Členové klubu jsou oprávněni využívat služeb klubu v oblasti fitness a wellness v rozsahu
daném druhem členství a po dobu trvání členství za podmínek stanovených ceníkem
a tímto provozním řádem. Těmito službami se rozumí zejména využívání cvičebních zón
klubu (kardiozóny, posilovací zóny a funkční zóny) samostatně nebo s osobním trenérem,
účast na skupinových lekcích, služby osobních trenérů, využívání šaten, Lobby, wellness,
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solária a dětského koutku v závislosti na typu členství. Využívání některých služeb (např.
služeb osobních trenérů) není zahrnuto v členském poplatku a je třeba si je zaplatit zvlášť
dle aktuálního ceníku.

3.

Členové

3.1.

Členem klubu se může stát svéprávná fyzická osoba starší 18 let. Osoby mladší 18 let, jež
dovršily 15. rok věku, se mohou stát členy se souhlasem zákonného zástupce.

3.2.

Na členství v klubu není právní nárok. Provozovatel může zájemci odmítnout členství
v klubu

dle

svého uvážení,

např.

z

důvodů

naplnění

kapacity

klubu,

agresivního nebo jiného nevhodného chování zájemce o členství nebo evidentní zdravotní
nezpůsobilosti. Zakazuje se jakákoli diskriminace na základě pohlaví, věku, sexuální
orientace, národnosti, rasy, barvy pleti, náboženství nebo jiných nepřípustných kritérií.
Provozovatel

může

člena z

klubu

vyloučit

jeho agresivního nebo jiného nevhodného chování,
ohrožující

zdraví

s okamžitou
evidentní

jeho nebo jiných

nebo zcela neupraveného nebo nevhodného zevnějšku

účinností

v případě

zdravotní

nezpůsobilostí

členů

klubu

a těmto osobám

zakázat

vstup

do klubu. O vyloučení pořídí pověřený manažer klubu písemný záznam. Vyloučením zaniká
členství v klubu ke dni uvedenému v záznamu; vyloučený člen nemá nárok na vrácení již
zaplacené části členského poplatku.
3.3.

Na základě zvláštní smlouvy může vzniknout podnikající fyzické osobě nebo právnické
osobě kolektivní členství („kolektivní člen“). Kolektivní člen platí a spravuje členství
pro fyzické

osoby,

zpravidla pro své

zaměstnance;

tyto fyzické

osoby

mají

status člena klubu, nevztahují se však na ně ustanovení o poplatcích za členství, ostatní
ustanovení se na ně použijí přiměřeně. Za placení členských poplatků v takovém případě
odpovídá kolektivní člen, který též za členy, pro něž spravuje a platí členství, jedná ve
vztahu ke vzniku, ukončení, pozastavení a přerušení členství.
3.4.

Člen je povinen provozovateli na jeho žádost předložit doklad totožnosti, jinak provozovatel
může odmítnout uzavření členské smlouvy nebo plnění závazků z členské smlouvy již
uzavřené.
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4.

Vznik a zánik členství

4.1.

Členství vzniká uzavřením členské smlouvy a zaplacením prvního členského poplatku.
Členství je nepřevoditelné právním jednáním samotných členů, nelze převést ani jednotlivá
práva vyplývající z členství v klubu s výjimkou jednotlivých již vzniklých a splatných
peněžitých pohledávek vůči členovi klubu. Členství lze převést na jinou osobu na základě
převodního formuláře za manipulační poplatek 250 Kč, a to se souhlasem provozovatele
klubu.

4.2.

Členství lze ukončit výpovědí nebo dohodou. Členství zaniká i vyloučením dle čl. 3.3
a přerušením na dobu jednoho měsíce (čl. 5.1) či pozastavením na dobu více než dvou let
(čl. 5.2).

4.3.

Výpověď vyžaduje ke své platnosti písemnou formu a je třeba ji doručit na adresu
sídla provozovatele nebo ji předat pověřenému manažerovi klubu na recepci na předem
vytištěném formuláři. Manažer pak potvrdí den jejího přijetí. Členství zaniká uplynutím
výpovědní lhůty, v případě měsíčního členství jeden měsíc, a začíná běžet.

4.4.

1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena. Výpovědí
nezanikají již splatné závazky z členské smlouvy.

4.5.

Vyloučením (čl. 3.3) a přerušením (čl. 5.1) zaniká členství s okamžitou účinností.

5.

Přerušení a pozastavení členství

5.1.

Členství

se přerušuje

Členovi s přerušeným

nezaplacením
členstvím

je

členského poplatku

ve

odepřeno právo využívat

lhůtě jeho splatnosti.
služeb

klubu

až

do úplného zaplacení dlužného členského poplatku. Ostatní práva a závazky z členské
smlouvy nezanikají. V případě prodlení delšího než jeden měsíc členství automaticky
zaniká.

5.2.

Členství lze na žádost člena pozastavit v případě, kdy člen prokáže lékařským posudkem
(zprávou), že je po přechodnou dobu delší než jeden týden nezpůsobilý využívat služeb
klubu, nebo potvrzením zaměstnavatele, že byl vyslán na služební cestu na dobu delší než
jeden týden, případně dle uvážení provozovatele z jiných obdobných důvodů, a to vždy
minimálně na jeden měsíc. Po tuto dobu není člen oprávněn využívat služeb klubu a není
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povinen platit členské poplatky. Maximální doba pozastavení je dva roky, po jejím uplynutí
členství zaniká. Pozastavit členství lze na žádost člena i z jiného důvodu na období
minimálně jednoho, maximálně 3 měsíců, avšak v takovém případě je člen povinen zaplatit
za pozastavení udržovací poplatek ve výši dle platného ceníku. Pozastavení provede
provozovatel na základě písemné žádosti člena proti uhrazení manipulačního poplatku 200
Kč.
6.

Členské poplatky

6.1.

Člen nebo kolektivní člen je povinen platit členské poplatky ve výši dle platného ceníku
v závislosti na druhu členství.

6.2.

Členský

poplatek je

splatný

v den,

kdy

vzniká

členství,

a následně,

v případě

měsíčního členství, v den každého následujícího měsíce trvání členství, jehož číselné
označení v daném kalendářním měsíci se shoduje s číselným označením dne vzniku
členství

(např.

5.

1.,

5.

2.,

5.

3.

atd.);

v případě

ročního členství

v den

každého následujícího roku trvání členství, jehož číselné označení v daném roce
a kalendářním měsíci se shoduje s číselným označením dne vzniku členství (např. 5. 1.
2019, 5. 1. 2020, 5. 1. 2021 atd.). Neexistuje-li takový den v takovém následujícím
měsíci nebo roce, připadá splatnost na nejbližší jemu předcházející den v příslušném
kalendářním měsíci (např. 28. 2., 30. 4. atd.).
6.3.

Provozovatel je oprávněn dle své úvahy zvýšit členské poplatky o index inflace
spotřebitelských cen, vyhlášený Českým statistickým úřadem, a to vždy na následující
období trvání členství po tomto vyhlášení. Provozovatel je oprávněn zvýšit členské poplatky
úpravou ceníku i nad tuto hranici, avšak až po vypršení příslušných lhůt pro ukončení
členské smlouvy výpovědí ze strany člena (čl. 4), přičemž v takovém případě je člen
oprávněn ukončit členství výpovědí.

7.

7.1.

Druhy členství
Na zkoušku (1 měsíc) 30dní– v případě sjednání Měsíčního vstupu Na zkoušku
je klient oprávněn využívat stanovené služby vybraného Klubu po dobu jednoho
měsíce (30dní) od dne zakoupení. Při uzavření smlouvy hradí klient poplatek za kartu a
Měsíční poplatek. Pokud klient členství neprodlouží z karty se automaticky stává
dobíjecí karta.

Gymit!, Masarykova 592/93, 400 01 Ústí nad Labem
Provozovatel: CS Fitness s.r.o., Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha, IČO: 05142067

www.gymit.cz

7.2.

hello@gymit.cz

Basic roční hrazení – v případě sjednání členství Basic s ročním hrazením je Člen
oprávněn využívat stanovené služby vybraného Klubu, posilovnu a skupinové lekce,
s výjimkou relaxace po dobu jednoho roku. Při uzavření Smlouvy hradí Člen poplatek
za kartu a roční poplatek za členství. Při neobnovení členství se automaticky z členské
karty stává dobíjecí karta.

7.3.

Basic Off-Peak roční hrazení – v případě sjednání členství Basic Off-Peak s ročním
hrazením je Člen oprávněn využívat stanovené služby v čase 8:00 – 16:00 vybraného
Klubu, posilovnu a skupinové lekce, s výjimkou relaxace po dobu jednoho roku. Při
uzavření Smlouvy hradí Člen poplatek za kartu a roční poplatek za členství. Při
neobnovení členství se automaticky z členské karty stává dobíjecí karta.

7.4.

Basic měsíční hrazení – v případě sjednání členství Basic s měsíčním hrazením je
Člen oprávněn využívat stanovené služby vybraného Klubu, to znamená posilovnu,
skupinové lekce, vyjma relaxace za měsíční poplatek za zvýhodněnou cenu, a to ve
výši stanovené ve Smlouvě o poskytování služeb a o vzniku členství v Klubu. Při
zakoupení členství s měsíčním hrazením hradí klient poplatek za kartu a členský
poplatek za 1. měsíc a kauci za 12. měsíc členství. Pokud člen smlouvu nevypoví po
dobu 11 měsíců, pak je na úhradu členství za 12. měsíc použita kauce a člen již
nemusí poplatek za tento 12. hradit. Členství je na dobu neurčitou. V případě
vypovězení smlouvy členem před uplynutím 11. měsíce členství, členovi nebude
vrácena kauce za 12. měsíc. Kauce bude použita jako paušální náhrada nákladu
společnosti spojených s předčasným ukončením členství. Při neuhrazení měsíčního
paušálu začíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc (30dní). Po té době, pokud nebude
členství uhrazeno, členství zaniká a stává se z členské karty předplacená karta. Pokud
klient členství vypoví, z karty se stává předplacená karta.

7.5.

Basic Off-Peak měsíční

hrazení –

v případě

sjednání

členství

Basic Off-

Peak s měsíčním hrazením je Člen oprávněn využívat stanovené služby v čase 8:0016:00 vybraného Klubu, to znamená posilovnu, skupinové lekce, vyjma relaxace za
měsíční poplatek za zvýhodněnou cenu, a to ve výši stanovené ve Smlouvě o
poskytování služeb a o vzniku členství v Klubu. Při zakoupení členství s měsíčním
hrazením hradí klient poplatek za kartu a členský poplatek za 1. měsíc a kauci za 12.
měsíc členství. Pokud člen smlouvu nevypoví po dobu 11 měsíců, pak je na úhradu
členství za 12. měsíc použita kauce a člen již nemusí poplatek za tento 12. hradit.
Členství je na dobu neurčitou. V případě vypovězení smlouvy členem před uplynutím
11. měsíce členství, členovi nebude vrácena kauce za 12. měsíc. Kauce bude použita
jako paušální náhrada nákladu společnosti spojených s předčasným ukončením
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Při

neuhrazení

měsíčního

paušálu

začíná
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běžet výpovědní lhůta 1

měsíc (30dní). Po té době, pokud nebude členství uhrazeno, členství zaniká a stává se
z členské karty předplacená karta. Pokud klient členství vypoví, z karty se stává
předplacená karta
7.6.

Basic čtvrtletní hrazení – v případě sjednání členství Basic s čtvrtletním hrazením je
Člen oprávněn využívat stanovené služby vybraného klubu po dobu 3měsíců. Při
uzavření Smlouvy hradí Člen poplatek za kartu a 3měsíční poplatek za členství. Pokud
nejpozději do 90 dnů ode dne skončení čtvrtletního členství uhradí Člen členský
poplatek ve sjednané výši znovu, má se dle výslovné dohody stran za to, že trvání
Smlouvy a členství se Členovi uhrazením členského poplatku prodlužuje o další 3
měsíce ode dne úhrady. Takové prodloužení trvání Smlouvy a členství je možné
opakovaně. Pokud Člen splní podmínky pro prodloužení trvání Smlouvy dvakrát po
sobě tak, že jeho členství bude bez jakéhokoliv přerušení trvat 3 po sobě jdoucí
čtvrtletní období (tj. platbu za nadcházející čtvrtletní období uhradí vždy před koncem
předchozího), má nárok na bonus v podobě užívání služeb Centra po dobu 3 měsíců
zdarma počínaje prvním dnem následujícího po skončení třetího zaplaceného
čtvrtletního období v řadě.

7.7.

Basic Off-Peak měsíční

hrazení –

v případě

sjednání

členství

Basic Off-

Peak s měsíčním hrazením je Člen oprávněn využívat stanovené služby v čase 8:0016:00 vybraného Klubu, to znamená posilovnu, skupinové lekce, vyjma relaxace za
měsíční poplatek za zvýhodněnou cenu, a to ve výši stanovené ve Smlouvě o
poskytování služeb a o vzniku členství v Klubu. Při zakoupení členství s měsíčním
hrazením hradí klient poplatek za kartu a členský poplatek za 1. měsíc a kauci za 12.
měsíc členství. Pokud člen smlouvu nevypoví po dobu 11 měsíců, pak je na úhradu
členství za 12. měsíc použita kauce a člen již nemusí poplatek za tento 12. hradit.
Členství je na dobu neurčitou. V případě vypovězení smlouvy členem před uplynutím
11. měsíce členství, členovi nebude vrácena kauce za 12. měsíc. Kauce bude použita
jako paušální náhrada nákladu společnosti spojených s předčasným ukončením
členství.

Při

neuhrazení

měsíčního

paušálu

začíná

běžet výpovědní lhůta 1 měsíc (30dní). Po té době, pokud nebude členství uhrazeno,
členství zaniká a stává se z členské karty předplacená karta. Pokud klient členství
vypoví, z karty se stává předplacená karta
7.8.

Platinum roční hrazení – v případě sjednání členství Platinum s ročním hrazením je
Člen oprávněn využívat veškeré stanovené služby vybraného Klubu po dobu jednoho
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roku. Při uzavření Smlouvy hradí Člen poplatek za kartu a roční poplatek za členství.
Při neobnovení členství se automaticky z členské karty stává dobíjecí karta.
7.9.

Platinum Off-Peak roční hrazení – v případě sjednání členství Platinum s ročním
hrazením je Člen oprávněn využívat veškeré stanovené služby v čase 8:0016:00 vybraného Klubu po dobu jednoho roku. Při uzavření Smlouvy hradí
Člen poplatek za kartu a roční poplatek za členství. Při neobnovení členství se
automaticky z členské karty stává dobíjecí karta.

7.10. Platinum měsíční

hrazení

– v případě

sjednání

členství Platinum s měsíčním

hrazením je Člen oprávněn využívat veškeré stanovené služby vybraného Klubu za
měsíční poplatek za zvýhodněnou cenu, a to ve výši stanovené ve Smlouvě o
poskytování služeb a o vzniku členství v Klubu. Při zakoupení členství s měsíčním
hrazením hradí klient poplatek za kartu a členský poplatek za 1. měsíc a kauci za 12.
měsíc členství. Pokud člen smlouvu nevypoví po dobu 11 měsíců, pak je na úhradu
členství za 12. měsíc použita kauce a člen již nemusí poplatek za tento 12. hradit.
Členství je na dobu neurčitou. V případě vypovězení smlouvy členem před uplynutím
11. měsíce členství, členovi nebude vrácena kauce za 12. měsíc. Kauce bude použita
jako paušální náhrada nákladu společnosti spojených s předčasným ukončením
členství.

Při

neuhrazení

měsíčního

paušálu

začíná

běžet výpovědní lhůta

1

měsíc (30dní). Po té době, pokud nebude členství uhrazeno, členství zaniká a stává se
z členské karty předplacená karta. Pokud klient členství vypoví, z karty se stává
předplacená karta.
7.11. Platinum Off-Peak měsíční

hrazení

– v případě

sjednání

členství Platinum s měsíčním hrazením je Člen oprávněn využívat veškeré stanovené
služby v čase 8:00-16:00 vybraného Klubu za měsíční poplatek za zvýhodněnou cenu,
a to ve výši stanovené ve Smlouvě o poskytování služeb a o vzniku členství v Klubu.
Při zakoupení členství s měsíčním hrazením hradí klient poplatek za kartu a členský
poplatek za 1. měsíc a kauci za 12. měsíc členství. Pokud člen smlouvu nevypoví po
dobu 11 měsíců, pak je na úhradu členství za 12. měsíc použita kauce a člen již
nemusí poplatek za tento 12. hradit. Členství je na dobu neurčitou. V případě
vypovězení smlouvy členem před uplynutím 11. měsíce členství, členovi nebude
vrácena kauce za 12. měsíc. Kauce bude použita jako paušální náhrada nákladu
společnosti spojených s předčasným ukončením členství. Při neuhrazení měsíčního
paušálu začíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc (30dní). Po té době, pokud nebude
členství uhrazeno, členství zaniká a stává se z členské karty předplacená karta. Pokud
klient členství vypoví, z karty se stává předplacená karta.
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členství Platinum s čtvrtletním

hrazením je Člen oprávněn využívat stanovené služby vybraného klubu po dobu
3měsíců. Při uzavření Smlouvy hradí Člen poplatek za kartu a 3měsíční poplatek za
členství. Pokud nejpozději do 90 dnů ode dne skončení čtvrtletního členství uhradí
Člen členský poplatek ve sjednané výši znovu, má se dle výslovné dohody stran za to,
že trvání Smlouvy a členství se Členovi uhrazením členského poplatku prodlužuje o
další 3 měsíce ode dne úhrady. Takové prodloužení trvání Smlouvy a členství je
možné opakovaně. Pokud Člen splní podmínky pro prodloužení trvání Smlouvy dvakrát
po sobě tak, že jeho členství bude bez jakéhokoliv přerušení trvat 3 po sobě jdoucí
čtvrtletní období (tj. platbu za nadcházející čtvrtletní období uhradí vždy před koncem
předchozího), má nárok na bonus v podobě užívání služeb Centra po dobu 3 měsíců
zdarma počínaje prvním dnem následujícího po skončení třetího zaplaceného
čtvrtletního období v řadě.

8.

Členská karta

8.1.

Každému členovi (fyzické osobě) provozovatel vydá členskou kartu. Na členské kartě jsou
zaznamenány osobní údaje člena, údaje o členství a kreditu (čl. 8), včetně fotografie člena.

8.2.

Člen se při vstupu do klubu a do jeho jednotlivých zón musí prokázat členskou kartou,
a to buď jejím načtením v turniketu se snímačem karet, nebo předložením pověřenému
pracovníkovi provozovatele na jeho žádost. Bez členské karty není člen oprávněn
vstupovat do prostor klubu. Pokud turniket členovi vstup neumožní, obrátí se člen
na recepci klubu

pro bližší

informace.

Tam

mu

bude

sdělena příčina nebo důvod

neumožnění vstupu (může se jednat o naplnění kapacity sálu, vypršení platnosti karty,
technickou poruchu aj.). Podlézání, přeskakování či jiné obcházení turniketu představuje
hrubé porušení provozního řádu a může být důvodem k vyloučení z klubu (čl. 4.5), popř.
vykázání z prostor klubu (čl. 9.2).
8.3.

Členská karta je nepřenosná. Může být za poplatek převedena v případě schválení
žádosti o převod členství v klubu (čl. 4.2). Opakované porušování tohoto článku vede
k vyloučení člena dl čl.3.odst.2.
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Za vydání členské karty člen uhradí jednorázový poplatek 300 Kč; totéž platí v případě
vystavení náhradní karty při její ztrátě nebo odcizení. Při převodu karty se obsah
práv a povinností mezi členem a provozovatelem z členské smlouvy převádí na jinou
osobu, jež může a nemusí být již členem klubu; v případě převodu na jiného člena se
vyčerpaná část sjednaných služeb včetně předplatného načte na jeho kartu; v případě
převodu na nečlena se nečlenovi vydá nová karta za jednorázový poplatek 300 Kč.
Stávající karta člena, jenž své členství převedl, členovi zůstává k dispozici a může být
použita jako dobíjecí karta nebo může být deaktivována v případě uzavření nové členské
smlouvy tímto členem.

8.5.

Nečlenům využívajícím služeb klubu se vydává jednorázová karta, tuto kartu jednorázový
návštěvník klubu po ukončení využívání služeb klubu vrátí na recepci.

9.

Dobíjecí karta Gymit! (dále také jen „dobíjecí karta“)

9.1.

Dobíjecí karta umožňuje členovi během jednoho vstupu využít vybrané služby klubu,
avšak může využít minimálně jedné služby klubu. Vstupy nebo služby hradí člen
za standardní cenu dle aktuálního ceníku klubu.

9.2.

První vklad na dobíjecí kartu musí být minimálně 1.000 Kč (nezahrnuje registrační
poplatek za vydání karty), každý další vklad musí být minimálně 500 Kč. Člen s aktivní
dobíjecí kartou má právo na převod finančních prostředků na jiného člena za manipulační
poplatek 200 Kč.)

9.3.

Pokud člen nepoužije svou kartu déle než 6 měsíců, provozovatel je oprávněn kartu
deaktivovat. Člen má následně právo požádat do 30 dnů o vrácení vložené částky zpět
na dobíjecí kartu po snížení o deaktivační poplatek ve výši 250 Kč. Po uplynutí této lhůty
právo na vrácení částky zaniká. Jakmile je karta deaktivována, člen nemá právo užívat
služeb klubu na základě této deaktivované karty.

9.4.

Pokud nevyčerpaná suma vkladů na dobíjecí kartě nepostačuje k úhradě dalších služeb,
které si člen v průběhu své návštěvy klubu objedná (např. vstup do wellness, překročení
časového limitu pobytu v příslušné zóně klubu), je cena za tuto službu načtena na dobíjecí
kartu formou debetu a držitel dobíjecí karty je povinen příslušnou částku před odchodem z
klubu uhradit.

10.

Předplacené služby (kredit)
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10.1. Člen nebo kolektivní člen může složit hotovost na svůj osobní účet („nabití kreditu“) u

provozovatele, jehož výše bude vyznačena jako kredit na členské kartě („kredit“).
Tento kredit lze použít na platby za zboží (nápoje, výživové doplňky aj.) a služby (služby
osobních trenérů, hlídání dětí aj.) nabízené provozovatelem klubu.
10.2. Při každém jednorázovém nabití kreditu ve výši aspoň 5.000 Kč se celková výše kreditu

zvyšuje o 10 % a člen tak získává 10% slevu na nabízené zboží a služby. Při každém
jednorázovém

nabití

ve

výši aspoň

10.000

Kč

získává

člen

za obdobných

podmínek bonus 20 %.
10.3. Zůstatky kreditu lze jednostranným právním jednáním započíst oproti splatným závazkům

provozovatele vůči členovi. Při zániku členství se nevyčerpaná část kreditu nevrací.
Automaticky se z něj stává dobíjecí karta.
10.4. Pokud

hotovost

vkládá

kolektivní

kterého individuálního člena tak činí.

člen,

Kredit

musí

zároveň

na takto nabité

určit,
kartě

ve
je

prospěch,

započitatelný

vůči pohledávkám provozovatele a vůči kolektivnímu členu.
10.5. První jednorázová částka nabití kreditu musí činit aspoň 1.000 Kč, další pak vždy aspoň

500 Kč.
11.

Hygienická pravidla

11.1. Každý člen i jednorázový návštěvník využívající služeb klubu tak činí na vlastní nebezpečí

a odpovědnost.

Podpisem

členské

smlouvy

nebo vstupem

do cvičebních

nebo či wellness zón potvrzuje, že je zdravotně způsobilý využívat příslušné zóny klubu
(posilovací, funkční zónu, kardiozónu, wellness, sál pro kolektivní lekce, solárium aj.).
Využívání jednotlivých zón včetně jejich vybavení (cvičební stroje, sauny aj.) je povinen
přizpůsobit svému zdravotnímu stavu a kondici. První jednorázová částka nabití kreditu
musí činit aspoň 1.000 Kč, další pak vždy aspoň 500 Kč.
11.2. Všichni členové i jednorázoví návštěvníci klubu jsou povinni se před vstupem do cvičebních

nebo wellness zón převléknout v šatně do vhodného cvičebního oděvu včetně uzavřené
čisté

sportovní

obuvi (nikoli venkovní).

Nevhodně

oděné

nebo špinavé

osoby

je

obsluha klubu oprávněna požádat, aby se převlékly, případně je z prostor klubu okamžitě
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vykázat bez náhrady. Vykázáním bez náhrady nezaniká členství v klubu; platí pouze v daný
den, případně do okamžiku, než bude důvod vykázání odstraněn nebo než zanikne.
Při opakovaném vykázání či upozornění je provozovatel oprávněn vyloučit člena z klubu
(dle čl. 3.2).
11.3. Vykázat z prostor bez náhrady klubu je obsluha klubu oprávněna též osoby podnapilé, pod

vlivem

drog

nebo návykových

látek,

agresivní,

dopouštějící

se

hrubě

nespolečenského chování nebo trpící nemocí, jež je činí evidentně nezpůsobilými ke
cvičení nebo využívání jiných služeb klubu, nebo ohrožující zdraví ostatních členů
nebo návštěvníků klubu.
11.4. Každý člen nebo návštěvník cvičebních prostor musí u sebe mít ručník. V prostorách

Wellness zón ručník, či prostěradlo, jinak může být vykázán. Ručník, nebo prostěradlo lze
dle uvážení provozovatele zapůjčit na recepci zpravidla za poplatek.

11.5. Provozovatel je oprávněn stanovit další hygienická pravidla a pravidla chování v klubu

zvláštním řádem. Členové a návštěvníci klubu jsou povinni řídit se při cvičení a využívání
služeb klubu pokyny obsluhy. Po ukončení cvičení na kardio strojích je člen vždy povinen
otřít

místa dotyku

papírovým

ručníkem

nastříkaným

dezinfekcí,

které

jsou

k dispozici v prostorách kardiozóny.

12.

Odpovědnost

12.1. Každý člen i jednorázový návštěvník využívá služeb klubu na své vlastní nebezpečí

a odpovědnost.
12.2. Provozovatel nepřebírá od členů ani návštěvníků žádné věci ani s jeho činností není

spojeno odkládání

věcí.

Součástí

členské

smlouvy

je

oprávnění

člena využívat

uzamykatelné šatní skříňky; členové tak činí na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech uložených do šaten ani ponechaných
na jiných místech klubu. Nedoporučuje se do klubu nosit cennosti nebo větší částky
v hotovosti, popřípadě na ně jsou určené trezorové skříňky u recepce klubu. Provozovatel
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může dle svého uvážení případnou škodu zcela nebo zčásti nahradit s přihlédnutím
k okolnostem a k obsahu jím uzavřených pojistných smluv.
12.3. Členové a návštěvníci jsou povinni používat cvičební stroje, pomůcky a ostatní vybavení

klubu ohleduplně, v souladu s jejich určením a dle pokynů obsluhy; v případě pochybností
o způsobu

používání

zákona nebo dobrých

se

obrátí

mravů

se

na obsluhu.
odpovídá

Za škodu
podle

způsobenou
příslušných

porušením
ustanovení

občanského zákoníku o závazcích z deliktů (zejm. §§ 2909 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění).
13.

Otevírací doba

13.1. Provozovatel stanoví otevírací dobu klubu svým opatřením, může ji kdykoli upravovat dle

okolností a svého uvážení, vždy však přihlíží k oprávněným zájmům členů klubu,
bezpečnosti a zdraví.
13.2. Otevírací doba je zpravidla každý pracovní den od 6 do 21 hodin, v sobotu a neděli může

být omezena, během státních svátků může být klub zcela uzavřen.
13.3. Členové

a návštěvníci jsou

povinni ukončit

využívání

cvičebních

a wellness zón

nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby a opustit jeho prostory nejpozději do konce
provozní doby klubu, jinak je může obsluha vykázat.
13.4. Otevírací dobu pro cvičební zóny a wellness zóny lze stanovit samostatně.
13.5. Po ukončení otevírací doby nejsou členové ani návštěvníci oprávněni využívat skříňky

v šatnách a provozovatel je oprávněn skříňky vyklidit a v nich ponechané věci bez náhrady
zničit nebo prodat.

14.

Bezpečnostní pravidla

14.1. Členové vykonávají veškerou sportovní činnost v prostorách klubu na svou vlastní

odpovědnost a nebezpečí. Členové nesmějí v prostorách klubu vykonávat sportovní
činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou
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jakýmkoli způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti potřebné k využívání
služeb klubu anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti.
14.2. Vstup do prostor klubu a užívání všech jeho zařízení a/nebo služeb pod vlivem omamných

či psychotropních látek je zcela zakázán. Člen nesmí být v prostorách klubu podnapilý
nebo opilý, v tomto případě může být vykázán (čl. 9.2.). Členové jsou povinni při využívání
zařízení a služeb klubu dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své,
tak i ostatních členů a respektovat pokyny všech pracovníků klubu.
14.3. První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení klubu příslušný osobní

trenér

či jiný

vyškolený

zaměstnanec.

V ostatních

případech

je

ošetření

první

pomoci zajišťováno na recepci klubu, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle
platných právních předpisů.
15.

Pravidla sportovní činnosti

15.1. Členové jsou povinni se při sportovní činnosti v klubu řídit tímto provozním řádem, pokyny

trenérů

a dalších

pracovníků

klubu

a/nebo provozovatele

a zacházet

ohleduplně

s vybavením klubu. Při využívání služeb a zařízení klubu jsou členové povinni chovat se
tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení klubu.
15.2. Členové jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os.

Činky, osy činek a další kovové předměty jsou členové povinni odkládat na stojany k tomu
určené a nikoli na kožené potahy laviček a strojů. Na kožené potahy je zakázáno stoupat
v obuvi. Po ukončení cvičení je člen povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy
a na svá místa.
15.3. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení klubu je zakázáno.
15.4. Členové jsou povinni předcházet v rámci svých možností poškození zařízení klubu,

případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci klubu. V případě, že
některé zařízení vykazuje dle názoru člena závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je
povinen

tuto skutečnost

oznámit

přítomnému zaměstnanci provozovatele

nepoužívat.

16.

Osobní tréninky
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16.1. Cvičební program, správnost provádění cviků a otázky správné výživy smějí členové

v prostorách klubu systematicky konzultovat pouze s osobním trenérem, jenž vykonává
svou činnost se souhlasem provozovatele klubu, a to na základě smluvního vztahu.
16.2. Členům je zakázáno využívat v prostorách klubu vlastní osobní trenéry. Tzn. bez smluvního

vztahu

s provozovatelem

klubu,

a to zejména z

důvodu

bezpečnosti,

odpovědnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb. Osoby neoprávněně poskytující
služby osobních trenérů nebo výživových poradců v prostorách klubu mohou být z prostor
klubu vykázány; to platí i v případě členů klubu. Neoprávněné poskytování těchto služeb
představuje hrubé porušení provozního řádu a může být i důvodem k vyloučení z klubu (čl.
3.2, 3.3).

17.

Závěrečná ustanovení

17.1. Členové včetně kolektivních členů jsou povinni provozovateli neprodleně oznamovat změnu

svých osobních a kontaktních údajů a doložit je průkazem totožnosti nebo jiným vhodným
způsobem.
17.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle svého uvážení přechodně nebo trvale měnit vybavení

klubu a rozsah poskytovaných služeb.
17.3. Pokud po vyhlášení změny tohoto provozního řádu člen pokračuje ve využívání služeb

klubu, projevuje tím konkludentně souhlas s těmito změnami. Oprávnění ukončit členství
výpovědí není dotčeno
17.4. Případná

neplatnost

nebo neúčinnost

některého z

ustanovení

členské

nebo provozního řádu nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
17.5. Provozovatel má nárok uzavřít klub na 14 dní za kalendářní rok bez náhrady.
17.6. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2021.
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