
Provozní řád 
Cvičební sály 

Cvičení a trénování v našich sálech je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní                
pravidla: 
 

1. Vstupem do sálů návštěvník stvrzuje, že se seznámil s tímto řádem, porozuměl jeho znění a zavazuje                
se jej dodržovat. 

2. Návštěvník sálů je povinen řídit se provozním řádem sálu a pokyny obsluhy. 
3. Každý návštěvník je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svoji vlastní zodpovědnost. 
4. Osoby musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (7-14 let), je mu vstup do sálů povolen                 

pouze v doprovodu osoby starší 18ti let (rodiče, sourozenci,...) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá               
plně zodpovědnost za bezpečí osoby mladší 15ti let, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej                 
bez dozoru. Avšak trenér neodpovídá za případné zranění dítěte při neuposlechnutí pokynů trenéra. 

5. Přivede-li však návštěvník sálů dítě mladší 7 let, je povinen plně se mu věnovat, dohlížet a kontrolovat                 
jeho pohyb v sále, tak aby zamezil možnosti jeho zranění či omezování ostatních osob při cvičení. 

6. Do všech sálů je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém                
nebo nevhodném oblečení a obuvi. V těchto případech je obsluha oprávněna kdykoliv vyzvat tyto osoby               
k opuštění z těchto prostor. Pokud tak neučiní, mohou být z prostoru bez náhrady vyvedeny. 

7. Návštěvník v plné výši odpovídá za újmu na zdraví, jím způsobené škody na majetku provozovatele               
sálů ve Sportcentru Forea. 

8. Návštěvník má možnost využívat pomůcky a vybavení sálů pouze na účely ke kterým byly vyrobeny a                
zacházet s nimi tak aby je neponičil.  

9. Ve všech sálech je ZAKÁZÁNO odhazovat, pouštět nebo jiným způsobem mlátit činkami do podlahy!!!              
Pro využívání činek a závaží jsou vyhrazena místa s gumovou podlahou, jinde je manipulace s tímto                
nářadím zakázaná. Jedná se zejména o použití nářadí jako olympijské osy + kotouče, kettlebelly, činky,               
kotouče, lavice, stojany, bedny, medicimbaly a jim podobné. Také je zakázáno (bez předešlé domluvy s               
naším hlavním trenérem) přemísťovat zavěšené nářadí od stropu. 

10. Za poškození vybavení či podlahy návštěvník plně zodpovídá a je povinen poškození finančně uhradit. 
11. Za věci návštěvníků nacházejících se mimo uzamčenou skříňku provozovatel Sportcentra Forea           

neodpovídá. Skříňky však nejsou určeny k ukládání cenností (šperky, hodinky, peníze apod.). 
12. Před vstupem do šaten a sportovišť je každý návštěvník povinen se přezout do obuvi určené do                

vnitřních prostor. 
13. Návštěvník ihned po příchodu u obsluhy dohodne způsob platby a u obsluhy mu bude vystaven               

konzumní účet. Po ukončení hry nebo cvičení je návštěvník povinen účet zaplatit. 
14. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy obsluhy a trenéra. Pokud neuposlechnou, mohou být z             

prostorů ihned vykázáni. 
15. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při hře či tréninku, být slušný a ohleduplný vůči ostatním osobám                

nacházejícím se v prostoru. 
16. Po skončení hry nebo tréninku je návštěvník povinen zkontrolovat, zajistit uklizení nářadí na sportovišti,              

tak aby ho další návštěvník mohl hned využívat. Za zapomenuté osobní věci v prostorách provozovatel               
neodpovídá.  

17. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice a otevřené lahve patří pouze na bar nebo               
na místo k tomu určené. 

18. V tréninkových prostorách je umístěn kamerový systém, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních                
údajů a s respektem k základním lidským právům. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně                
majetku. 
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