Smlouva o členství

Číslo:

Zmocněnec:_________________________
Beck Box Club Praha s.r.o.

Datum:________________

(variabilní symbol)

SMS:
Tel.:

775 208 050
234 290 036
234 290 073
E-mail: smlouva@fitnessbbc.cz

Blatecká 3344, 276 01 Mělník
IČ: 257 34 083, DIČ: CZ25734083
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65375

Číslo účtu: 4200058176/6800
(dále jen „Společnost“)

Jméno a příjmení zákazníka - člena:

Rodné číslo člena:

Ulice a č.p.:

Telefon:

PSČ:

Město:

ID heslo (vyplňuje personál):

E-mail:

Číslo účtu:

Kód banky:

Základní členství:

Vinohradská 190, P3
Park Hostivař
Centrum Chodov

Po celou provozní dobu:

Nám. Na Stráži 1, P8
Evropská 178, P6
Vršovická 1, P10

Vršovická 1, P10
Vinohradská 190, P3
Park Hostivař

Centrum Chodov
Nám. Na Stráži 1, P8
Evropská 178, P6

ano

Členství se uzavírá na dobu:

Datum zaplacení (první splátka):
24 měsíců

36 měsíců

_____ měsíců

roční splátka

měsíční splátka

Způsob platby:
jednorázově

Plné členství (V.I.P.):

ano

Mimo špičku (špička 16:00 – 22:00 h):
12 měsíců

Název banky:

způsob úhrady:

Cena splátky:

trvalý příkaz k úhradě

inkaso

jiným způsobem

Pravidelná splátka vždy splatná ke dni:

Vyplňuje se pouze pokud ve prospěch člena uzavírá smlouvu zákonný zástupce/třetí osoba (plátce)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Ulice a č.p.:

Telefon:

PSČ:

Město:

Číslo účtu:

E-mail:
Kód banky:

I. Prohlášení smluvních stran

V. Trvání členství

1) Společnost prohlašuje, že provozuje pro své zákazníky
členský Klub fitness BBC (dále jen "Klub"). Členem Klubu
mohou být tuzemské i zahraniční fyzické osoby. Klub není
právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského
sdružení, spolku ani k žádné formě spoluvlastnictví mezi
členem a Společností.
2) Zákazník prohlašuje, že má zájem stát se členem Klubu,
a to za podmínek uvedených v této Smlouvě, Všeobecných
smluvních podmínkách členství (dále jen „smluvní
podmínky“), a návštěvním řádu Klubu (dále jen „návštěvní
řád“), které se zavazuje dodržovat, a dále se zavazuje za toto
členství řádně platit stanovené poplatky.

1) Členství je uzavíráno na dobu uvedenou ve smlouvě
s možností dalšího prodlužování.
2) Nevypoví-li písemně člen nebo Společnost členství
nejpozději 3 (tři) měsíce před jeho ukončením, prodlužuje se
členství vždy o stejnou dobu uvedenou ve smlouvě.
3) Podmínky pro ukončení nebo přerušení členství jsou
uvedeny ve smluvních podmínkách.

II. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je členství v Klubu, a to za
podmínek stanovených touto Smlouvou, smluvními
podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy a návštěvním
řádem, který je volně k dispozici v recepci všech center
Společnosti.

VI. Poplatky
1) Člen je povinen uhradit při vstupu do Klubu (tj. při vzniku
členství) registrační poplatek a dále členský poplatek. Výše
poplatků je stanovena platným ceníkem Společnosti, který je
volně k dispozici v recepci všech center Společnosti.
2) Členský poplatek člen uhradí:
a) jednorázově za celou dobu trvání členství
b) v pravidelných měsíčních splátkách
c) v ročních splátkách.
3) Podrobné podmínky úhrady poplatků jsou uvedeny
ve smluvních podmínkách.

III. Vznik členství

VII. Práva a povinnosti

1)
Členství v Klubu vzniká podpisem této Smlouvy
zástupcem Společnosti a zákazníkem, uhrazením
registračního poplatku a uhrazením členského poplatku.
2) Členství vzniká též v případě, kdy ve prospěch člena
podepíše Smlouvu a uhradí příslušné poplatky třetí osoba,
která se sama nehodlá stát členem (“plátce“).

1) Člen má právo využívat všech výhod vyplývajících z jeho
členství v Klubu.
2) Člen je povinen zejména
- seznámit se podrobně s obsahem smluvních podmínek
a návštěvním řádem a tyto dodržovat
- řádně hradit příslušné poplatky.
3) Podrobná úprava práv a povinností vč. smluvních pokut je
uvedena ve smluvních podmínkách.

IV. Druhy členství
1) Základní členství, které opravňuje člena k využívání služeb
v jednom konkrétním centru uvedeném ve smlouvě.
2) Plné členství, které opravňuje člena k využívání služeb ve
všech centrech uvedených ve smlouvě.
3) Podmínky pro změnu členství jsou uvedeny ve smluvních
podmínkách.

_______________________
za Společnost

VIII. Závěrečná ustanovení
1) Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí smluvními
podmínkami, návštěvním řádem a obecně závaznými
právními předpisy.
2) Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými

_______________________
plátce

Název banky:

dodatky k této Smlouvě, podepsanými všemi účastníky,
vyjma výše jednotlivých poplatků, smluvních podmínek
a návštěvního řádu, které je Společnost oprávněna
jednostranně měnit a doplňovat.
3) Podpisem této Smlouvy člen, zákonný zástupce i plátce
udělují souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala pro vlastní
potřebu jejich osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo
nebo datum narození, uvedené kontaktní adresy, telefonní
spojení příp. jiné uvedené údaje) a to za účelem vedení
evidence členů Klubu. Správcem ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů je Společnost. Souhlas je udělován na dobu
trvání členství v Klubu a na období jednoho roku po jeho
ukončení. V případě nesplnění závazků člena / plátce vůči
Společnosti, je Společnost oprávněna zpracovávat osobní
údaje až do úplného splnění závazků vůči Společnosti.
4) Podpisem této Smlouvy člen souhlasí s pořízením
fotokopie svého dokladu totožnosti s fotografií event.
s pořízením své fotografie za účelem identifikace člena klubu
a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku Společnosti,
rovněž tak souhlasí s možnou prohlídkou zavazadla (zejména
taška, batoh, kabelka), se kterým vstupuje do prostor
posiloven a cvičebních sálů.
5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.
6) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je
projevem jejich svobodné a pravé vůle, že si její obsah
přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.
7) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu všemi účastníky.

(Všeobecné smluvní podmínky členství viz str. 2)

_______________________
člen / zákonný zástupce

str. 1

Všeobecné smluvní podmínky členství
I. Vznik členství
1. Členem Klubu se může stát tuzemská i zahraniční fyzická osoba, dle
předpisů ČR plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům, která uzavře
Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto smluvní podmínky a která při uzavření
Smlouvy zaplatí registrační poplatek a členský poplatek, resp. alespoň
jeho první splátku.
2. Ke vzniku členství osoby mladší 18-ti let je nutné uzavření Smlouvy
zákonným zástupcem této osoby.
3. Členství se vztahuje pouze na osobu člena, je zásadně nepřenosné
a nepřevoditelné.
4. Pokud ve prospěch člena hradí registrační a členský poplatek třetí
osoba - plátce, vzniká členství pouze členovi a výlučně členovi vznikají
rovněž veškerá práva a povinnosti týkající se využívání služeb
Společnosti. Ohledně plateb registračního poplatku, členského
poplatku, úroků a smluvních pokut jsou plátce a člen oprávněni
a zavázáni společně a nerozdílně.
5. Pokud je v textu Smlouvy nebo v těchto smluvních podmínkách
uvedeno “člen“ rozumí se tím ve spojení s právy a povinnostmi ohledně
plateb poplatků též “plátce“.

II. Elektronický klíč
1. Po uhrazení registračního a členského poplatku (příp. první měsíční
splátky členského poplatku) vydá Společnost členovi elektronický klíč
(dále jen "klíč "), který slouží k prokázání členství v klubu a opravňuje
člena k využívání služeb Společnosti ve sjednaném rozsahu jeho
členství.
2. Klíč je vlastnictvím Společnosti, je nepřenosný a smí být využíván
pouze členem, kterému byl vystaven. Zapůjčení klíče jiné osobě nebo
jinému členovi je zakázáno.
3. Člen je povinen chránit klíč před poškozením, zničením, odcizením
nebo zneužitím třetí osobou.
4. V případě nálezu cizího klíče je člen povinen nalezený klíč odevzdat
na recepci centra.
5. Poškození, zničení, ztrátu či odcizení klíče je člen povinen oznámit
neprodleně Společnosti. V těchto případech vydá Společnost členovi
nový klíč, za který je člen povinen uhradit poplatek ve výši stanovené
ceníkem Společnosti.
6. Člen je povinen prokazovat se klíčem vždy při vstupu do centra.
V případě pochybností ohledně jeho totožnosti a v případě, kdy člen
nesouhlasil s vyhotovením fotokopie jeho dokladu totožnosti či
fotografie, je člen povinen prokázat na žádost Společnosti svou
totožnost platným dokladem totožnosti s fotografií.
7. Pokud člen odmítne či nebude schopen prokázat svou totožnost
a prokázání totožnosti jiným vhodným způsobem nebude Společnost
považovat za dostatečné, je Společnost oprávněna odmítnout členovi
přístup k využívání služeb příp. klíč zadržet.
8. Bez předložení klíče nemá člen právo na čerpání služeb centra.
9. Při zjištění zneužití klíče je Společnost oprávněna klíč zadržet.

III. Druhy členství
1. Základní členství opravňuje člena k využívání služeb v jednom jím
vybraném konkrétním centru provozovaném Společností a to v době
členem zvolené (po celou provozní dobu centra nebo pouze v dobu
mimo špičku, tj. mimo dobu od 16.00 hod. do 22.00 hod.).
2. Plné členství opravňuje člena k využívání služeb ve všech ve
Smlouvě uvedených centrech provozovaných Společností, není-li
Společností určeno jinak a to po celou provozní dobu centra.

IV. Změna členství
1. Na základě žádosti člena provede Společnost 1 x ročně bezplatně
změnu vybraného centra, v ostatních případech provede Společnost
změnu po uhrazení poplatku dle ceníku Společnosti.
2. V případě vyjmutí členem vybraného centra z programu Klubu
provede Společnost bezplatně změnu vybraného centra, a to dle
výběru člena a za stejných cenových podmínek.
3. Na žádost člena může Společnost změnit Základní členství na Plné
členství, a to za podmínky doplacení členského poplatku dle
aktuálního ceníku Společnosti.
4. V případě otevření nového centra je na volném uvážení Společnosti,
zda Plné členství v Klubu bude člena opravňovat k využívání tohoto
centra bezplatně či zda po předchozím zveřejnění přiměřeně navýší
členský poplatek.
5. Společnost je oprávněna bez předchozího souhlasu člena upravovat
provozní dobu jednotlivých center, je rovněž oprávněna dočasně
omezit či přerušit provoz centra nebo center, zejména pro případ
nezbytných oprav a úprav, které se neslučují se zachováním běžného
provozu centra. Přerušení provozu centra nepřesahující dobu 15ti
(patnácti) dnů nemá vliv na práva a povinnosti člena a není důvodem
pro snížení či neplacení členského poplatku.
Pokud bude provoz centra nebo center přerušen nezávisle na vůli
Společnosti (např. vyšší mocí) a provozu centra bude bránit překážka,
kterou Společnost nemůže odvrátit nebo překonat, nevzniká tím
členovi nárok na vrácení členského poplatku a to bez ohledu na dobu
trvání takového přerušení.

V. Přerušení členství
1. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá
nejméně 3 měsíce, doložené lékařským potvrzením osvědčujícím jeho
zdravotní nezpůsobilost k výkonu sportovních aktivit delší než 1 měsíc,
může Společnost přerušit jeho členství v Klubu a to na souvislou dobu
nejdéle 2 měsíců v průběhu jednoho roku, pokud se se členem
nedohodne jinak.
2. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá více
než 1 rok a který má řádně zaplacený členský poplatek za celou dobu
trvání členství, může Společnost přerušit členství v Klubu i bez uvedení
důvodu a to na souvislou dobu nejdéle 1 měsíce v průběhu jednoho
roku.
3. Po dobu přerušení členství člen není oprávněn využívat služeb
centra. Povinnost k placení členských poplatků trvá i po dobu
přerušení členství. Doba trvání členství se prodlužuje o dobu přerušení
členství, členský poplatek připadající na dobu přerušení se započte na
prodlouženou dobu trvání členství.

VI. Ukončení členství
1. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství a to na
základě písemné výpovědi člena nebo Společnosti doručené druhé
straně nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby trvání
členství.
2. Po uplynutí nejméně 6ti měsíců trvání členství může být ze
závažných důvodů (např. zdravotních) členství ukončeno dohodou
stran, a to na základě písemné žádosti člena obsahující odůvodnění
žádosti, doložené potvrzením lékaře. Člen nemá v tomto případě nárok
na vrácení již zaplacených poplatků.

_______________________
za Společnost

3. Po uplynutí nejméně 1 roku trvání členství může člen i Společnost
ukončit členství písemnou výpovědí, a to bez uvedení důvodu. Člen,
kterému Společnost při uzavření Smlouvy poskytla slevu, je v tomto
případě povinen částku rovnající se poskytnuté slevě Společnosti
nejpozději ke dni skončení členství vrátit. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď doručena druhé straně.
V případě výpovědi dané členem nemá člen nárok na vrácení již
zaplacených poplatků.
4. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením
Společnosti od Smlouvy a to v následujících případech:
a) člen hrubě nebo opakovaně porušil Smlouvu či tyto smluvní
podmínky nebo návštěvní řád (za hrubé porušení je považováno
porušení čl. II., odst. 2, dále povinností uvedených v čl.VIII., odst. 9, 20
těchto smluvních podmínek),
b) člen je v prodlení s úhradou poplatků, a to více než 15dnů,
c) člen odmítl při vstupu do centra prokázat na žádost Společnosti svou
totožnost nebo odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručením členovi Klubu.
5. V případě ukončení členství podle odst. 4 tohoto článku nemá člen
právo na vrácení již zaplaceného členského poplatku.

VII. Poplatky
1. Při vstupu do Klubu je člen povinen uhradit jednorázový registrační
poplatek a dále členský poplatek.
2. Registrační poplatek je splatný v hotovosti při uzavření Smlouvy.
3. Členský poplatek je splatný buď:
a) jednorázovou platbou při uzavření Smlouvy, a to v hotovosti, nebo
platební kartou. Při prodloužení trvání smlouvy o členství na další
členské období je člen povinen uhradit nový členský poplatek
jednorázovou platbou nejpozději 1 měsíc před výročím Smlouvy,
pokud se se Společností nedohodne jinak, a to buď platební kartou
nebo
bezhotovostním
převodem
na
účet
Společnosti,
č.ú.: 4200058176/6800, variabilní symbol = číslo Smlouvy.
b) v pravidelných měsíčních/ročních splátkách, jejichž výše je
uvedena ve Smlouvě, kdy splátka za první měsíc/rok členství je splatná
v hotovosti nebo platební kartou při uzavření Smlouvy. Další splátky
členského poplatku jsou splatné předem, vždy nejpozději ke dni, který
v kalendářním měsíci/roce o pět dnů předchází den, ve který byla
uzavřena Smlouva (např. při uzavření smlouvy 15. dne kalendářního
měsíce jsou členské poplatky splatné vždy k 10. dni kalendářního
měsíce apod.), a to platební kartou nebo bezhotovostním převodem
na účet Společnosti č.ú.: 4200058176/6800, variabilní symbol = číslo
Smlouvy. V případě úhrady členského poplatku formou bezhotovostního převodu je člen povinen na výzvu Společnosti ve stanovené lhůtě
předložit Společnosti výpis z účtu dokladující uhrazení splátky
poplatku.
4. V případě úhrady členského poplatku ev. dalších měsíčních či
ročních splátek formou bezhotovostního převodu na účet Společnosti
je dnem uhrazení den připsání částky na účet Společnosti.
5. V případě, že člen nedodrží termíny uvedené v odst. 3. a 4 tohoto
článku je Společnost oprávněna klíč zadržet a ukončit členovi jeho
členství v Klubu.
6. Člen je oprávněn uhradit členské poplatky před lhůtou jejich
splatnosti.
7. Výše registračního, členského a dalších poplatků je stanovena v
aktuálním ceníku Společnosti, který je vyvěšen v recepci každého
centra.
8. Společnost je oprávněna jednotlivé ceny průběžně měnit, a to v
návaznosti zejména na zákonné změny sazby DPH, výši inflace za
předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem či
rozšíření rozsahu služeb poskytovaných Společností. Navýšení
členských poplatků, event. měsíčních/ročních splátek, Společnost
zveřejní předem v recepci každého centra, navýšení je účinné prvním
dnem měsíce následujícího po zveřejnění.

VIII. Práva a povinnosti člena Klubu
1. Člen je oprávněn využívat služeb nabízených Společností, a to v
rozsahu vyplývajících z druhu jeho členství (Základní členství nebo
Plné členství).
2. Po předložení klíče je člen oprávněn v prostorách sjednaného
centra a ve sjednané době (po celou provozní dobu nebo pouze v době
mimo špičku tj. mimo 16.00 – 22.00 hod.) cvičit a využívat sportovního
náčiní a zařízení.
3. Na základě členství v Klubu není člen oprávněn čerpat doplňkové
služby, zejména konzumaci nápojů či potravin, služby individuálního
trenéra, masáže, tenis apod. Tyto služby musí člen v případě zájmu o
jejich využívání hradit jako ostatní zákazníci. Ceny za tyto služby se řídí
aktuálním ceníkem Společnosti.
4. Člen mladší 15 ti let je oprávněn využívat svých práv vyplývajících ze
členství v Klubu pouze za doprovodu dalšího plnoletého člena Klubu
(zákonného zástupce, event. trenéra Společnosti).
5. Sportovní aktivity člena jsou realizovány zásadně na jeho vlastní
odpovědnost a nebezpečí. Člen je zejména povinen přihlédnout při
sportovních aktivitách ke svým vlastním schopnostem, zkušenostem,
zdravotnímu stavu, fyzické kondici a psychickému stavu. V případě
pochybností je člen povinen vyžádat si předem vyjádření svého lékaře.
6. Člen není oprávněn vykonávat sportovní aktivity v případě nemoci,
zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků, které mohou
jakýmkoliv způsobem ovlivnit či ohrozit jeho fyzické či duševní
schopnosti, ovládací a rozpoznávací schopnosti, odhad vlastních
schopností. Společnost je v těchto případech oprávněna výkon
sportovních aktivit členovi znemožnit.
7. Člen je povinen dodržovat podmínky Smlouvy, tyto smluvní
podmínky a návštěvní řád.
8. V případě, že člen svým jednáním poruší některý z právních
předpisů, smluvní podmínky, návštěvní řád, své povinnosti vyplývající
z členství v Klubu nebo jiným svým jednáním ohrozí bezpečnost vlastní
nebo bezpečnost centra nebo osob v něm se nacházejících, je
Společnost oprávněna vyzvat jej ke zjednání nápravy. Člen je povinen
této výzvy okamžitě uposlechnout, v opačném případě je Společnost
oprávněna člena vyzvat k okamžitému opuštění centra, které je člen
rovněž povinen uposlechnout.
9. Člen je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců Společnosti,
zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, dodržování požárních či
bezpečnostních předpisů a provozu centra, přerušení, znemožnění či
neumožnění výkonu jeho sportovních aktivit.
10. Člen nesmí bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti
využívat vlastního osobního trenéra, který není zaměstnancem či
spolupracovníkem Společnosti.
11. Do prostor a v prostorách všech center je zakázáno:
a) vnášení jakýchkoli zbraní, ať již střelných či jiných, nebezpečných
látek (zejména jedů, chemikálií, hořlavin, výbušnin apod.) jakož i

_______________________
plátce

dalších předmětů a látek způsobilých ohrozit bezpečnost centra či jeho
návštěvníků,
b) vnášení event. konzumování vlastních nápojů,
c) bez souhlasu zaměstnanců Společnosti vnášet zavazadla
(zejména taška, batoh, kabelka) do prostor posiloven a cvičebních
sálů,
d) fotografování a filmování v prostorách Solária Fitness BBC,
e) kouření a požívání alkoholických látek v prostorách posilovny a
cvičebních sálů, dále užívání drog, omamných a psychotropních
látek v prostorách celého centra, jakož se v prostorách centra pod
vlivem těchto látek zdržovat,
f ) vstup se zvířaty.
12. Uzamykatelné šatní skřínky a ani žádné jiné prostory centra nejsou
určeny pro odkládání jakýchkoli klenotů, jiných cenností (např.osobní
doklady, hodinky, mobilní telefony, klíče) či větších peněžních částek
(pro účely těchto smluvních podmínek se za větší peněžní částky
považují částky nad 300,- Kč). Tyto předměty, event. finanční
prostředky, může člen na dobu cvičení uložit do trezoru na recepci
centra. Uložení uvedených předmětů do šatních skřínek probíhá
výlučně na vlastní nebezpečí člena.
13. Rezervování šatních skřínek a vynášení klíčů od těchto skřínek z
centra je zakázáno.
Po skončení cvičení je člen povinen šatní skřínku ihned vyklidit a klíč
ponechat v zámku skřínky. Obsazené (zamčené) šatní skřínky budou
po skončení denní provozní doby centra otevřeny a vyklizeny za
přítomnosti 3 osob, obsah skřínky bude Společností sepsán do
protokolu a na náklady člena, které činí 50,- Kč za každý i započatý den,
uschovány u Společnosti. Pokud si člen uschované věci nevyzvedne do
6ti měsíců ode dne úschovy, bude s nimi naloženo dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.
14. Člen je povinen pokládat z hygienických důvodů před cvičením na
koženku posilovacího stroje nebo karimatku ručník.
15. Do posilovny a cardio-zone je povolen vstup jen v čisté, uzavřené,
pevné sportovní obuvi a čistém, přiměřeném sportovním oděvu.
16. Člen je povinen veškeré sportovní nářadí a náčiní, které během
cvičení použil, zejména činky a nakládací kotouče, uklidit na své místo.
17. Člen je povinen dodržovat pravidla a zásady osobní hygieny, chovat
se v prostorách centra tiše a slušně, tak, aby neobtěžoval a nerušil
ostatní členy a návštěvníky.
18. Užívání hrubých, urážlivých či vulgárních slov je zakázáno.
19. Po uplynutí doby, po kterou je člen vzhledem k druhu svého
členství oprávněn využívat služeb centra, je člen povinen ihned opustit
prostory určené ke cvičení.
20. V případě porušení povinností týkajících se provozu centra a nebo
chování v centru je Společnost oprávněna vyzvat člena, aby zjednal
nápravu, případně centrum opustil. Člen je povinen této výzvy
okamžitě uposlechnout, v opačném případě je Společnost oprávněna
ukončit členovi členství v Klubu.
21. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením
některého z právních předpisů, smluvních podmínek, svých povinností
vyplývajících z členství v Klubu nebo jiným svým jednáním, ať již
vědomým či nedbalostním.

IX. Smluvní pokuty
1. Pro případ, že člen poruší některou ze svých povinností uvedených v
těchto smluvních podmínkách, sjednávají smluvní strany následující
smluvní pokuty.
Porušení povinnosti uvedené v
a) čl. II., odst. 2 - 2.000,- Kč, b) čl. II. odst. 3 - 500,- Kč, c) čl. VIII., odst. 8, 9 1.000,- Kč, d) čl. VIII., odst. 10 - 1.500,- Kč, e) čl. VIII., odst. 11 - 2.000,- Kč,
f ) čl. VIII., odst. 13, 14, 15, 16, 17 - 500,- Kč, g) čl. VIII., odst. 18 - 1.000,- Kč,
h) čl. VIII.,odst. 19 - 500,- Kč.
2. Pro případ zpoždění člena s úhradou jakékoli platby dle Smlouvy
nebo těchto smluvních podmínek sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a
to až do úplného uhrazení dlužné částky.
3. Pro případ ukončení členství odstoupením Společnosti od Smlouvy
dle čl. VI. odst. 4 těchto smluvních podmínek sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku
připadajícího na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství v
Klubu.
4. Pro případ poškození nebo ztráty klíče od šatní skřínky sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
5. Smluvní strany považují sjednané smluvní pokuty za přiměřené a
odpovídající závažnosti daného porušení.
6. Smluvní pokutu je člen povinen uhradit na základě zápisu
Společnosti o jeho jednání potvrzeném další nezávislou osobou
nejpozději do 5ti dnů ode dne doručení výzvy Společnosti k její úhradě
a to v hotovosti na recepci centra provozovaném Společností.

X. Závěrečná ustanovení
1. Člen je povinen oznamovat Společnosti bez zbytečného odkladu
změnu své kontaktní adresy a telefonního čísla, které uvedl při uzavření
smlouvy.
2. Společnost je oprávněna zasílat veškeré písemnosti (zejména
případné oznámení o zrušení členství v Klubu) na poslední jí známou
adresu člena. V případě odepření převzetí zásilky se zásilka považuje za
doručenou dnem odepření. Nepodaří-li se zásilku doručit, považuje se
zásilka za doručenou třetím dnem po uložení u provozovatele
poštovních služeb. Není-li možné den odepření zásilky či uložení zjistit,
považuje se zásilka za doručenou nejpozději dnem jejího vrácení
Společnosti.
3. Společnost je oprávněna kdykoliv měnit nebo doplňovat tyto
smluvní podmínky. Změnu podmínek Společnost zveřejní jejich
vyvěšením na nástěnce v centrech příp. též formou zveřejnění na
internetu. Změna podmínek je vůči členům účinná prvním dnem
měsíce následujícího po jejich zveřejnění. Shodným způsobem bude
Společnost zveřejňovat veškeré další významné informace a sdělení
(např. navýšení měsíčního členského poplatku Plného členství při
otevření nových center, navýšení členských poplatků o inflaci apod.).
4. Člen je v případě změny resp. doplnění podmínek o povinnosti
neuvedené ve smlouvě nebo ve smluvních podmínkách oprávněn své
členství vypovědět písemnou výpovědí, která musí být odeslána
nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti změny podmínek.
Není-li v této lhůtě výpověď odeslána, považuje se změna podmínek za
akceptovanou a právo člena na podání výpovědi zaniká.
5. Místem plnění veškerých závazků smluvních stran, není-li stanoveno
jinak, je kterékoliv centrum Společnosti.
6. Případná neplatnost některého ustanovení těchto podmínek se
nedotýká platnosti ostatních ustanovení.
7. Člen svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním
těchto všeobecných podmínek a zavazuje se je dodržovat.

_______________________
člen / zákonný zástupce
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