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Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi 

provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům. 

Každý návštěvník kurzu je povinen seznámit se s provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. 

Dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti. Zaplacením kurzovného vyjadřuje 

svůj plný a bezvýhradný souhlas s provozním řádem.  

V celém objektu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek.  

Je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních 

látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto 

případech je lektor oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou 

být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.  

Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku v komplexu, v plné výši, byť k této škodě 

došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji majiteli nahradit 

bez zbytečného odkladu.  

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny lektora. Každý je povinen používat čistý oděv. Při provozování 

příslušné činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek a 

znečišťovat veškeré prostory. Nerušit ostatní, být slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. 

Před vstupem do tělocvičny je každý návštěvník povinen se vyzout z obuvi, ve které přišel z venku. 

Do prostor tělocvičny je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. 

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se nechat vyšetřit ošetřujícím 

lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) před návštěvou kurzu. Za zdravotní stav návštěvníků 

nenese Provozovatel zodpovědnost. 

Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž 

návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a mravní a společenské 

zásady. 

Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech  návštěvníků do objektu. 

Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe.  Za cennosti nese plnou 

zodpovědnost návštěvník. 

Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity lekce. 

V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí 

stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel 

v takovém případě návštěvníkům nerefunduje. 


