PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY CAMPUS VŠEM
I. Podmínky pro vstup do posilovny


Vstup je povolen pouze ubytovaným Campus VŠEM, kteří se seznámili s Provozním řádem
posilovny a souhlasí s jeho plným zněním.



Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Campus VŠEM nenese žádnou
zodpovědnost za zdravotní stav návštěvníků.



Každý návštěvník je povinen si svůj příchod a odchod označit na čtecím zařízení čipových
karet svojí čipovou kartou.



Vstup do posilovny je povolen pouze s platným potvrzením o bezinfekčnosti.



Vstup neubytovaných osob je přísně zakázán.

II. Provozní podmínky


Provozní doba posilovny je od 7:00 hod – 20:00 hod, kterou je návštěvník povinen
dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby.



Pro převlékání oblečení slouží výhradně
v prostorách posilovny je zakázáno.



Cenné věci je povinen návštěvník ponechat v apartmánu. V případě ztráty těchto věcí
v prostorách posilovny nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.



Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve
vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.



Každý návštěvník při cvičení na posilovacích přístrojích musí mít vlastní ručník.



Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny
a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.



V případě zjištění jakéhokoliv poškození přístroje anebo cvičebních pomůcek je každého
povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci Campus VŠEM.



V případě jakékoliv závady na cvičebním stroji je cvičenec povinen okamžitě ukončit jeho
používání.



Po ukončení cvičení je povinen si každý po sobě uklidit nářadí a náčiní na vyhrazené místo
a uvést stanoviště do původního stavu.



V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání
otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek.



Návštěvník je povinen prostory opustit do ukončení provozní doby posilovny.



Je přísně zakázáno vynášení vybavení mimo prostor posilovny.



Úrazy se musí neprodleně hlásit na recepci Campus VŠEM.



Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací
s jakýmkoli zařízením posilovny.



Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem.



V případě prokázání poškození cvičebních strojů, popř. vybavení posilovny VŠEM, bude
ubytovanému účtován administrativní poplatek z Administrativního ceníku VŠEM.
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III. Závěrečná ustanovení


Na dodržování stanovených podmínek Provozním řádem dohlíží zástupci Campus VŠEM.



V případě porušení provozního řádu bude cvičenec vykázán z prostoru posilovny
s odepřením možnosti budoucího vstupu.



Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen nový provozní řád.



Tento řád je platný od 1. 11. 2021.

