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P R A V I D L Á a PODMIENKY
Pri prvom vstupe do MNV FITNESS Kisújfalu
každý zákazník je povinný prečítať pravidlá a so
svojim podpisom potvrdiť, že si tieto pravidlá
uvedomil a je povinný tieto pravidlá dodržať.
Službukonajúca dozorná osoba má právo upozorniť
na dodržanie týchto podmienok a pravidiel.
 V priestoroch MNV FITNESS Kisújfalu je povinné
mať uzavretú, čistú športovú obuv! Do miestností fitcentra je dovolené vstúpiť
a cvičiť len vo vhodnom športovom oblečení (športová obuv, tričko, top,
športové nohavice). V šľapkách, sandáloch, prípadne naboso je cvičenie
zakázané! Topánky používané vonku sú zakázané!
 Službukonajúca dozorná osoba má právo upozorniť návštevníkov na použitie
vhodného oblečenia a na správne používanie strojov a pomôcok na cvičenie!
 Do miestností je dovolené vniesť nápoje výhradne v uzamykateľnej plastovej
fľaši!
 Návštevníci sú povinní dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá!
 V priestoroch MNV FITNESS Kisújfalu je povinné dodržať zásady slušného
správania sa a dodržanie čistoty!
 Stroje a pomôcky na cvičenie po použití každý je povinný dať na pôvodné
miesto a do pôvodného stavu!
 Stroje a pomôcky na cvičenie je dovolené použiť výhradne na účel, na ktorý
slúžia. Zákazník ich môže použiť na základe vlastného ohodnotenia svojej
kondície a postavy na svoju zodpovednosť a svoje riziko!
 Pri cvičení je povinné použiť uterák! Holé časti tela nesmú prísť do kontaktu s
koženkovým povrchom strojov!
 Pri zmontovateľných závažiach je povinné použiť matice pre zaistenie závažia!
 Pred začiatkom cvičenia si každý návštevník skontroluje vo vlastnom záujme
stav pomôcok! Nakoľko si všimnete chybu alebo nedostatok na pomôckach,
ste povinný neodkladne to ohlásiť dozornej osobe!
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 Služby fitcentra môžu deti do 14 rokov využívať výhradne pod dozorom rodiča,
prípadne odborného cvičiteľa!
 Povinnosťou návštevníkov je zohľadniť a dodržať otváraciu dobu fitcentra,
priestory včas opustiť pred zatváracím časom!
 Prevádzkovateľ fitcentra si vyhradzuje právo na usporiadanie akcií pre uzavreté
spoločenstvá po celom komplexi, prípadne v jednotlivých častiach fitcentra s
vylúčením ostatných návštevníkov.
 Cena za poskytnuté služby sa platí vopred.
 V sprche je povinné použiť šľapky!
 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, prípade doplnenie tohto
poriadku.
MNV FITNESS Kisújfalu neberie zodpovednosť za škody na zdraví vzniknutím
nezodpovedného sebasprávania a za škody dôslekom nedodržania pravidiel!
MNV FITNESS Kisújfalu neberie zodpovednosť za stratené a odcudzené veci
návštevníkov! Nájdené veci ste povinný odovzdať dozornej osobe!
Nevyužité vstupy do fitnesu z permanentky sa nedajú preniesť na nasledujúce
obdobie, permanentky po dobe splatnosti sa neplatné.
V prípade zistenia priestupkov (nedodržanie pravidiel a podmienok fitcentra,
neslušné správanie) sa upozorní vinník a prevádzkovateľ má právo na vykázanie z
priestorov fitcentra bez nároku na vrátenie ceny vstupného.
Vo vážnejších prípadoch priestupkov, ktorých riešenie je mimo oprávnenosti
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ má právo o nahlásiť udalosť polícii príp. iného
príslušného orgánu na zasahovanie. Návštevník vyzvaný na opustenie budovy
fitcentra nemá právo na nárok odškodnenia.
V priestoroch MNV FITNESS Kisújfalu je ZAKÁZANÉ:
o
o

fajčenie a vstup osoby pod vplyvom alkoholu;
činnosti, ktoré sú mimo služieb fitcentra, sú protiprávne, prípadne
urážlivé;
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o

o

o
o

požitie alebo šírenie omamných látok, drog, narkotík, nepovolených
dopingových látok, príp. nebezpečných látok/predmetov ( výbušné látky,
pyrotechnika, zbrane), zakázaný vstup so zvieratami, platí do celej
budovy fitcentra;
bez povolenia prevádzkovateľa na marketingové a komerčné činnosti
(vrátane tabúľ, plagátov, nálepiek a letákov), vyhotovenie obrazových,
zvukových alebo video-záznamov, hazardné hry, hudobné vysielanie;
na stroje pokryté koženkou nedávajte závažia alebo iné ťažké predmety;
je zakázané vyrušovať ostatné cvičiace osoby, alebo osoby využívajúce
naše služby.

Mimoriadne udalosti, ktoré sa stali v priestoroch MNV FITNESS Kisújfalu ste
povinný bez meškania nahlásiť u službukonajúcej dozornej osobe, prípadne vo
vážnejších prípadoch zavolať:
o
o
o
o

Záchr.služba: (v prípade nehody) 155
Hasiči: 150
Polícia: 158
Všeobecná záchr.linka: 112

Ďakujeme za spoluprácu!

Prajeme príjemné cvičenie!

