MIL Club Slavkov u Brna
Koláčkovo náměs č. 681 - vchod Tipsportu

VSEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
MIL Club Slavkov u Brna je provozovnou k
předmětu činnosti, a to Poskytování tělovýchovných
a sportovních služeb v oblasti - instruktor ﬁtness, se
sídlem Koláčkovo náměstí 681, Slavkov u Brna,
PSČ: 684 01. Provozovatelem a odpovědným
vedoucím je Ivana Spáčilová, DiS., IČ: 75600641.
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Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní
řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu
jednotlivého vstupného nebo permanentky, či
využití možnosti prvního vstupu na hodinu
Spinning® zdarma.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Permanentkou se rozumí – permanentka na
5 vstupů s platností 2 měsíce – přenosná. Platnost
permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení
a její platnost nelze prodlužovat.
Nákupem jakéhokoli vstupu nebo permanentky
či využití možnosti prvního vstupu na hodinu
Spinning® zdarma návštěvník potvrzuje, že se
seznámil s všeobecnými obchodními
podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že
bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v
nich obsažena.
Nelze kombinovat studentské a seniorské
permanentky se standardní cenou permanentky.
Studenti jsou povinni prokázat, že studují denní
studium a nedovršili věk 26 let (postačí karta ISIC
s platnou validační známkou). Pro seniorské
permanentky se návštěvník prokáže platným
Senior Pasem, v případě dovršení věku 65 let
postačí platný občanský průkaz.
Lekce se uskuteční při minimálním počtu 4
dopředu nahlášených klientů. V případě , že není
dostatečný počet přihlášených na lekci,
vyhrazuje si provozovatel právo lekci zrušit a
informuje nahlášené účastníky o této skutečnosti
telefonicky nebo formou SMS.
Rezervace na skupinové lekce lze provádět s
předstihem 14 dní před plánovanou lekcí.
Rezervaci a odhlášení z lekce je možné provést
osobně v provozní době u personálu MIL Clubu
nebo telefonicky na tel. čísle: 775 22 99 25.
Rezervaci a odhlášení nelze provést přes e-mail.
Zrušení rezervace je možné nejpozději 8 hodin
před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení
(omluvení) lekce bude účtován storno poplatek
50,-- Kč za osobu a lekci, kterou účastník uhradí
při následné návštěvě lekce.
Pokud rezervace není zrušena, je považována
lekce za absolvovanou a bude následně odečtena
z permanentky klienta jako řádný vstup.
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Provozní doba MIL Clubu Slavkov u Brna je:
Neděle – pondělí od 16:00 do 20:30 hodin.
Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení
svého provozu nebo zkrácení provozní doby.
Povinností návštěvníka ﬁtness centra je zejména:
ź Chovat se k ostatním návštěvníkům korektně
a ohleduplně
ź Dodržovat pořádek a nerušit klidný provoz
zařízení,
ź Zacházet šetrně se zařízeními, která
návštěvník užívá,
ź Hradit ceny za služby, a to dle ceníku
platného v době poskytnutí služby
Místem určeným k odložení obvyklých věcí jsou
šatní skříňky v šatnách, které musejí být
n ávš t ěv n í ke m ř á d n ě u z a m č e ny. M í s t e m
určeným k odložení peněz, šperků, elektroniky a
jiných cenností je místo k tomuto účelu určené, a
to výhradně u instruktora ve cvičební místnosti.
V celé provozovně MIL Clubu Slavkov u Brna je
přísně zakázáno bez písemného souhlasu
provozovatele pořizovat obrazové či zvukové
záznamy pod pokutou 50.000,-- Kč. Tato pokuta
je splatná do jednoho týdne od doručení výzvy k
jejímu zaplacení.
Provozovatel MIL Clubu Slavkov u Brna pořádá
mimořádné akce, a to: Dny otevřených dveří,
Silvestrovské jízdy a jakékoliv jiné akce mino
pravidlený rozvrh. Z těchto mimořádných akcí je
provozovatelem pořizován obrazový záznam.
Přihlášením a účastí dává návštěvník svůj
výslovný souhlas s pořizováním a zveřejněním
takového záznamu pro účely propagace a
dokumentace činnosti MIL Club Slavkov u Brna.
Provozovatel se zavazuje k nakládání s veškerými
osobními údaji tak, jak jsou chráněny nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES(Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a poskytuje provozovateli
výslovný souhlas s jejich zpracováním. Pro
klienty MIL Clubu jsou to tyto údaje: Jméno,
Příjmení, Telefon.

