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Koláčkovo náměs č. 681 - vchod Tipsportu

Návštěvník je povinen seznámit se s provozním
řádem, s všeobecnými obchodními podmínkami a s
pravidly rezervačního systému MIL Club Slavkov
u Brna. Během své návštěvy je povinen se jím řídit.
Zakoupením vstupu vyjadřuje návštěvník, že se
s provozním řádem seznámil a souhlasí s ním bez
výhrad.
1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny
personálu.
2. Návštěvník je oprávněn užívat stacionární kola
Spinner® a náčiní centra nebo čerpat jeho služby
na základě řádně uhrazeného vstupného podle
druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku.
Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně
zaplaceného vstupného.
3. Minimální dosažený věk návštěvníka je 15 let.
Mladší návštěvník ve věku 8 – 14 let může mít
vstup do centra povolen pouze v doprovodu
osoby starší 18 let. Tato osoba starší 18 let plně
zodpovídá za nezletilého a nesmí jej nechat bez
dozoru. Přivede-li návštěvník do centra dítě
mladší 8 let, je povinen zamezit dítěti volný
pohyb v prostoru MIL Clubu Slavkov u Brna
(lezení na kola, manipulace s činkami, apod.).
Návštěvník, který s sebou má dítě mladší 8 let,
je za něj plně zodpovědný.
4. Do prostorů MIL Club Slavkov u Brna není
povolen vstup se zvířaty.
5. Každý je povinen používat vhodný sportovní
oděv a čistou sportovní obuv. V znečištěné obuvi
nebude návštěvník do cvičební místnosti vpuštěn.
6. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj
zdravotní stav. Provozovatel nenese za zdravotní
s t av n áv š t ěv n í k ů ž á d n o u z o d p ově d n o s t .
Návštěvník přizpůsobí cvičení svému aktuálnímu
stavu. Při pochybách je návštěvník povinen
konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem,
který určí, může-li návštěvník zvolenou
sportovní aktivitu v centru provozovat.
7. Návštěvníci užívají veškeré zařízení ﬁtness centra
na vlastní nebezpečí. Před započetím každého
cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda Spinner® či
jiné nářadí nejeví známky poškození či závady,
které by bránily jejich bezpečnému užití.
V případě zjištění jakéhokoli poškození je
každého povinností uvedenou skutečnost
oznámit personálu. Cvičení s takovýmto
zařízením je zakázáno.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či
úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli
zařízením MIL Clubu Slavkov či nesprávným
prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se

manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi
zodpoví personál. Jakékoli zranění je nutno
bezodkladně, přímo při sportovní aktivitě, hlásit
personálu a zaznamenat ihned do knihy úrazů za
účasti svědků. Na dodatečné hlášení nebude brán
zřetel.
9. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen
uklidit po sobě na vyhrazená místa veškeré nářadí
a náčiní, které během cvičení využíval. Při lekcích
S p i n n i n g ® j e p ov i n e n n áv š t ě v n í k o č i s t i t
připravenou desinfekcí všechny styčné plochy řídítka a sedlo a vznikla-li mokrá plocha pod
kolem je povinen vše řádně vytřít a vysušit.
10. V prostorách MIL Clubu je přísný zákaz kouření a
konzumace alkoholu nebo jiných návykových
látek.
11. Návštěvník je povinen se k vybavení centra chovat
šetrně a využívat vybavení k účelům, ke kterým je
určeno. Za škodu způsobenou úmyslně nebo z
nedbalosti provozovateli zodpovídá návštěvník v
plné výši.
12. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k
tomu určeném včetně obuvi, a to do
uzamykatelných skříněk.
13. Veškeré cennosti (peníze, šperky, elektroniku
apod.) je návštěvník povinen vzít s sebou do
cvičebního sálu a odložit na místo k tomu určené
instruktorem.
14. Při odchodu je návštěvník povinen vyprázdnit
šatní skřínku a nechat ji odemčenou. Je zakázáno
vynášet mimo prostory centra klíče od šatních
skříněk.
15. V případě krádeže je návštěvník povinen okamžitě
informovat personál. Návštěvník je povinen sám
zavolat Policii ČR k sepsání protokolu a následně
vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu.
Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán
zřetel.
16. Návštěvníci mají povinnost chovat se slušně. V
případě nevhodného verbálního či neverbálního
projevu, napadení personálu nebo ostatních
cvičících je personál oprávněn vykázat
návštěvníka z prostor MIL Clubu.
17. Do prostorů MIL Clubu není dovoleno vstupovat
osobám v podnapilém stavu, pod vlivem
návykových, omamných nebo psychotropních
látek. Není dovoleno vstupovat do cvičební
místnosti s nánosem nevhodně či silně čpících
vůní, které by mohly znepříjemnit pobyt ostatním
klientům.
18. Prostory MIL Clubu je návštěvník povinen opustit
nejpozději 15 minut před koncem provozní doby.

