Prevádzkový poriadok obecnej posilňovne

V Klokoči: 01.04.2019
Kontaktná osoba pre rezerváciu posilňovne:
Radoslav Hruška, tel.: 0908 214 720 (Volať možné denne od 10:00 do
18:00h.)
Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania posilňovne
(používanie strojov a nástrojov posilňovne), dostupných vo vyhradených
priestoroch, zriadených obcou Klokoč.

Čl. I.
Právo na prístup
1)
Posilňovňa je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Klokoč a
oficiálnym hosťom obce Klokoč.

Čl. II.
Registrácia používateľa
1) Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v
Knihe návštev, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom posilňovne
a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je
uložená a vedená v priestoroch posilňovne.
2) V Knihe návštev uvedie návštevník všetky údaje, ktoré umožnia jeho
identifikáciu, a to meno a priezvisko a úplnú adresu trvalého
bydliska.
3) V prípade, ak je záujemca mladší ako 15 rokov, uvedie v evidencii
svoje identifikačné údaje sprevádzajúca osoba (čl. V, ods. 2) s
vyznačením mena používateľa v poznámke.
4) Pravdivosť údajov podľa bodu 2) – 3) preukazuje používateľ (resp.
sprevádzajúca osoba) v prípade kontroly preukazom totožnosti (obč.
preukaz, vodičský preukaz).

Čl. III.
Evidencia
1) V Knihe návštev vyznačí návštevník okrem údajov požadovaných v čl.
II, bod 2, dátum, čas príchodu a čas odchodu a taktiež osobu ktorej
poplatok zaplatil a koľko.
2) Pravdivosť týchto údajov potvrdzuje používateľ svojím podpisom.
3) Svojim podpisom v knihe návštev súhlasíte so spracovaním
osobných údajov na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný
v Zbierke zákonov SR.

Čl. IV.
Účel posilňovne
Účelom posilňovne je umožniť obyvateľom obce Klokoč možnosť
pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania.
Čl. V.
Prevádzkové pokyny pre návštevníkov
– každý návštevník zaplatí príslušný poplatok za používanie posilňovne
u osoby od ktorej vyzdvihol kľúče
– každý návštevník zodpovedá za svoju bezpečnosť pri cvičení
– každý návštevník si je zodpovedný za prípadné zranenie sám
– kotúče nakladať a skladať na veľkú tyč vo dvojici, aby činka nespadla
– vždy používať uzávery na činkách a náradiach – činka musí držať
pohromade
– po ukončení cvičenia činky a kotúče ukladať na svoje miesta do
pôvodného stavu
– činky ukladať na zem pomaly, nehádzať ich
– dbať o poriadok a čistotu
– prísny zákaz fajčenia v miestnosti zákaz konzumácii alkoholu a
užívania drog
– fľaše s vodou alebo nealko nápojom používať výhradne plastové
– fľaše s vodou nenechávať v miestnosti, odnášať so sebou
– uteráky, tričká, rukavice a rôzne vlastné veci nenechávať v miestnosti

– dbať o to aby nepoškodil steny s činkami, kotúčmi a pod.
– pri nesprávnom použití strojov, činiek, hmotného majetku, pri ich
znehodnotení, osoba preberá zodpovednosť na ich opravu, resp.
zaplateniu
– s náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne
– kľúče od posilňovne môžu mať len ľudia, ktorí zodpovedajú za správny
chod posilňovne
– v posilňovni je dovolené konzumovať nealkoholické nápoje
– pre jeden vstup do posilňovne sú prípustné maximálne 2 osoby
– čas na cvičenie je 60 minút /tento čas zahŕňa prevzatie a odovzdanie
kľúčov/
Zodpovedné osoby za prevádzku posilňovne sú: Radoslav Hruška a
Žofia Veselovská.
V prípade ak kľúče od posilňovne niekto duplikuje pre svoju potrebu,
budú mu odobrané, a následne NATRVALO vylúčený z posilňovne.
Kľúče sa nemôžu požičať (osoba berie na seba zodpovednosť) následne
po cvičení vrátiť späť.
UPOZORNENIE:
Osoba, ktorá nebude opakovane dodržiavať hore uvedené zásady
správania sa v posilňovni, bude pozbavená práva navštevovať tento
priestor.
Osoba, ktorá hrubo poruší pravidlá bude tiež pozbavená práva
navštevovať posilňovňu, pretože svojím sebeckým správaním môže
zapríčiniť jej zrušenie a tým možnosti navštevovať ju všetkým.
Čl. VI.
Povinnosti
1) V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred
odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu).
2) Pri príchode do posilňovne je potrebné sa prezuť do čistej športovej
obuvi.
3) S nástrojmi a náradiami posilňovne zaobchádzať zodpovedne a
šetrne.

4) Posilňovacie stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na
použitie. (ak sú)
5) Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení treba ihneď informovať
zodpovedných.
Čl. VII.
Otváracie hodiny
Pondelok – Streda - Piatok
08:00 – 19:00 hod.
Kľúče: Obecný úrad, Radoslav Hruška, Žofia Veselovská
Sobota - Nedeľa
15:00 – 20:00 hod.
Kľúče: Radoslav Hruška, Žofia Veselovská
Mimo otváracích hodín po dohode.
Čl. VIII.
Poplatky
Poplatok pre návštevníkov posilňovne za 60 minút je nasledovný:
Vstupný poplatok – 1,00 EUR/ osoba
Permanentka platná 30 dní – 13,00 EUR
Čl. IX
Ostatné obmedzenia
1. V telocvični je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje.
2. S náradím fitnes centra je zakázané opúšťať miestnosť fitnes centra.
3. Nerušiť spolu cvičiacich hlasným rozprávaním.
4. V prípade, skončenia s cvičením, je zakázané zdržiavať sa vo fitnes
centre zbytočne dlho.
5. Do fitnes centra je zakázaný vstup osobám:
a. so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať
športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
b. v podnapitom stave,
c. pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,
d. v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení,
e. osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu
f. deti do 15 rokov veku bez sprievodu dospelej osoby
Do posilňovne je prísny zákaz vstupu so zvieraťom.

- Z posilňovne bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie
vstupného, ktorý poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
alebo neuposlúchne pokyny zodpovedného pracovníka.
- Ak neopustí návštevník v takýchto prípadoch posilňovňu na vyzvanie,
je pracovník prevádzky oprávnený rušiteľa prevádzky vyviesť z objektu,
prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície
- V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku
možno návštevníkovi odoprieť prístup do posilňovne.
- Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody
uhradiť v plnej výške.
- Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového
poriadku rieši Komisia na ochranu verejného poriadku.
Priestory posilňovne sú nepretržite monitorované kamerovým systémom.
Prevádzkovateľ:
Obec Klokoč Sídlo: Klokoč 1, 962 25
Zodpovedná osoba: Radoslav Hruška, tel.: 0908 214 720
Radoslav Hruška
starosta obce Klokoč

