NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BODY BALANCE CLUBU BBC
Instruktory Body Balance Clubu BBC mají platné certifikáty ukončené řádnou zkouškou. Jsou
schopni kdykoliv odborně pomoci nebo poradit se cvičením a používáním pilates strojů
reformers.
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.

3.

Pro členy Body Balance Clubu BBC se základním členstvím 1 hodina týdně nebo rozšířené
členství 2 nebo 3 hodiny týdně, platí povinnost účastnit se hodin dle jejich platné smlouvy každá
další hodina, která není dle terminu domluveních ve smlouvě bude účtovaná dle platného ceníku
Body Balance Clubu BBC.

4.

Člen prohlašuje, že je seznámen se cvičením na strojích reformers a že v minulosti prakticky
absolvoval alespoň 3 hodiny tohoto druhu cvičení nebo prošel základním kursem Basics

5.

V Body Balance Clubu BBC každý člen cvičí na vlastní nebezpečí.

6.

Do cvičebního sálu je povolen vstup jen v ponožkách s protiskluzovou podrážkou nebo na boso.

7.

Člen je povinen veškeré sportovní nářadí a náčiní, které během cvičení použil, uklidit na své
místo, a stroj (reformer) po sobě dezinfekcí uklidit.

8.

Při cvičeni je nutné dlouhé vlasy mít stažené do culíku.

9.

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

10.

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.

11.

Návštěvníci a členové Klubu Body Balance Clubu BBC jsou povinni dodržovat pokyny personálu.

12.

Případné zdravotní problémy konzultujte s instruktory Body Balance Clubu BBC.

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.

17.

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.

18.

Klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu mohou navštěvovat pouze hodiny označené kurz.
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