Provozní řád
MOVE & FOOD , Pražská 108/10, Beroun
Provozovatel: Adéla Čížková DiS.
Platnost : od 1.1.2017
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho
návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

















Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
Zakoupením vstupu, permanentky či jakékoliv jiné služby návštěvník stvrzuje, že byl seznámen
s provozním řádem, rozumí mu a zavazuje se ho dodržovat v prostorách studia MOVE & FOOD.
V prostorách studia MOVE & FOOD je přísně zakázáno kouřit nebo být pod vlivem alkoholických či
psychotropních látek
Návštěvník si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí na vlastní zodpovědnost. V případě
nevolnosti je povinen neprodleně informovat pracovníka studia MOVE & FOOD.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů je vyžadováno u návštěvníků čisté sportovní oblečení
(tričko, tepláky, šortky či legíny) a čistá pevná sportovní obuv.
Na kožené části strojů a žíněnky je nutné používat ručníky.
Všechny stroje ve studiu jsou pravidelně udržovány a kontrolovány na závady. Pokud se přesto
závada vyskytne je návštěvník povinen tuto závadu nahlásit obsluze a stanoviště dále nepoužívat.
Návštěvník je povinen zaházet s vybavením šetrně, používat ho pouze k účelům, k nimž je vybavení
určeno.
V případě poškození vybavení jeho nesprávným užíváním má návštěvník povinnost vybavení zaplatit
v celé jeho výši.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu.
Nastavení strojů může vyžadovat odbornou obsluhu. V případě nejasností je návštěvník povinen se
obrátit na obsluhu a předejít tak zranění osob či poškození stroje.
Děti do 15-ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu rodičů či zákonných zástupců. Za chování
dětí plně zodpovídá jejich doprovod. Za veškeré dětmi způsobené škody, a to i na zdraví, zodpovídá
doprovod dětí. Doprovod je také povinen zajistit, aby nebyly dětmi narušovány cvičební lekce
ostatních návštěvníků.
Za předměty vyšší finanční hodnoty, peníze a cenné věci si každý návštěvník zodpovídá sám.
Cennosti je možné po dobu lekce uschovat v kanceláři.
Zákazník je povinen se z rezervovaných lekcí v případě absence předem omluvit a to nejpozději 12
hodin před jejím začátkem. Pokud tak neučiní, lekce propadá. V případě opakovaných
neomluvených absencí může být zákazníkovi do studia zakázán vstup.

Věřím, že ve studiu MOVE & FOOD strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně
cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu vám přeji mnoho úspěchů
Adéla Čížková DiS.

