NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KLUBU FITNESS BBC
Trenéři Klubu Fitness BBC mají trenérský kurz ukončen řádnou zkouškou. Jsou schopni kdykoliv odborně
pomoci nebo poradit se cvičením, posilováním a používáním posilovacích strojů.
Solarium Fitness BBC důrazně upozorňuje všechny návštěvníky centra, BBC a členy kteří mají
uzavřenou platnou Smlouvu o členství na zákaz využívat v centru bez předchozího výslovného souhlasu
BBC služeb vlastních osobních trenérů, kteří nejsou zaměstnanci či spolupracovníci BBC, a to za úplatu i
bezúplatně. Porušením tohoto zákazu se vystavujete sankcím ze strany BBC v podobě smluvní pokuty až
po odstoupení BBC od smlouvy o členství a to bez jakékoliv náhrady.Seznam trenérů, kteří jsou oprávněni
v prostorách centra poskytovat své trenérské služby je k dispozici v recepci centra.
Před sjednáním tréningu s konkrétním trenérem proto BBC doporučuje ověřit si oprávněnost
trenéra k poskytování těchto služeb v recepci centra.
1.

Uplatnění práv člena bez předložení el. klíče není možné. Na poskytnutí služeb nemá člen v tomto případě
žádný nárok.

2.

Vstup členů mladších 15 let do Klubu pouze v doprovodu odpovědného zástupce a na jeho zodpovědnost.
Provozovatel neodpovídá za případnou újmu na zdraví nezletilé osoby. Vstup dětem mladším 10 let do
wellness prostoru není povolen (wellness centrum Oasis).

3.
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(špička 16 – 22 hod.), platí povinnost opustit prostory Klubu Fitness BBC nejpozději do 16:30 hod.
Změna členství a centra je možná podle aktuálního ceníku Společnosti.

4.

V Klubu Fitness BBC každý člen cvičí na vlastní nebezpečí.

5.

Každý člen je povinen na koženku posilovacího stroje nebo karimatku, na kterém cvičí pod tělo pokládat
z hygienických důvodů ručník.

6.

Do posilovny a cardio-zone je povolen vstup jen v čisté, uzavřené, pevné sportovní obuvi.

7.

Činky a nakládací kotouče po odcvičení vracejte na své místo.

8.

Zákaz nošení vlastních nápojů do prostor Klubu Fitness BBC. Na recepci je možnost zakoupení nápojů,
které můžete konzumovat v prostorách Klubu Fitness BBC.

9.

Při vložení 1000 Kč na čip je sleva 10%, při vložení 2000 Kč a víc je sleva 20%. Minimální vklad je 300 Kč.
Vložené peníze jsou nevratné.

10.

Zapůjčení náhradního čipu je za poplatek dle aktuálního ceníku, člen je povinen náhradní čip navrátit do
24 hodin a hotovost mu bude vložena na čip k čerpání.

11.

Návštěvníci a členové Klubu Fitness BBC jsou povinni dodržovat pokyny personálu, právní předpisy České
republiky a nechovat se v rozporu s dobrými mravy v opačném případě Společnost je oprávněna ihned
ukončit členství v Klubu.

12.

Případné zdravotní problémy konzultujte s obsluhou na recepci.

13.

Zákaz
rezervování
šatních skříněk a vynášení klíčů z fitness centra pod pokutou 1000,- Kč.
Obsazené skříňky budou vyklizeny. V případě ztráty klíče od šatní skříňky Vám bude účtován
poplatek 600,- Kč.

14.

Cennosti: šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní
telefony, parfémy, osobní doklady, hodinky apod. odkládejte do trezorů k tomu určených.

15.

Zákaz fotografování a filmování v prostorách Solária Fitness BBC.

16.

ze dne 15.09.2010 z důvodu zavedení nového elektronického systému a zkvalitňování služeb Solária
Fitness BBC Vás prosíme o souhlas ke zhotovení fotografie na recepci každého centra. V případě
nesouhlasu si od Vás při každé návštěvě vyžádáme doklad s fotografií, abychom mohli ověřit Vaši
totožnost.
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