FITNESS
CZ

PROVOZNÍ ŘÁD

1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STŘEDISKA 876000 WELLNESS FITNESS
1.1 Základní údaje o provozovně:
1.1.1 Název a místo: CENTRUM BABYLON, a. s., Nitranská 1, 460 07 Liberec, středisko 876000 – WELLNESS, telefon 485 249
409 (recepce), wellness@hotelbabylon.cz
1.1.2. Provozovatel: CENTRUM BABYLON, a.s., Nitranská 1, 460 07 Liberec, IČO 25022962
1.1.3. Oprávněným k provozu: CENTRUM BABYLON, a. s. Nitranská 1, 460 07 Liberec
1.1.4. Druh a rozsah služeb: rekreace a relaxace ve fitness centru
1.1.5. Provozní doba: denně, NON STOP, celoroční provoz
1.1.6. Odpovědný zástupce: Ing. Dana Soukupová
1.2. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ
1.2.1. Seznam strojů:
a) Stojan s dlouhou činkou a olympijskou sadou
b) Stroj na předkopávání v sedě
c) Posilovací věž
d) Stroj na roznožování a snožování
e) Stroj na zakopávání v leže
f) Žebřiny
g) Šikmá lavice
h) Stroj pro hyperextenzi
i) Veslovací trenažér
j) Cyklotrenažér (2 kusy)
k) Hiit trainer stepper + Gross
l) Běžecký trenažér
1.3. WELLNESS–FITNESS: zařízení pro relaxaci a odpočinek
a) V celém objektu Fitness platí přísný zákaz kouření.
b) Do prostoru Fitness je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám ve znečištěném oděvu.
c) Návštěvník vykonává všechna cvičení na strojích na vlastní odpovědnost.
d) Každý návštěvník je povinen při cvičení na strojích používat ručník, který si zapůjčí na recepci WELLNESS CENTRA.
e) Návštěvník může začít vlastní trénink pouze po přezutí do sportovní obuvi.
f) Za zranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu nenese provozovatel
Fitness odpovědnost.
g) Oblečení a obuv se uchovává pouze v prostorách k tomu určených.
h) Peníze a jiné cenné předměty ukládají návštěvníci v trezorku v prostoru šatny, v jiném případě si za věci ručí sami.
i) Návštěvníci Fitness jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
Návštěvníci jsou rovněž povinni chovat se šetrně k vybavení a nesou plnou odpovědnost za případnou způsobenou škodu
na vybavení Fitness.
j) Dětem mladším 15 let je vstup do Fitness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která je za děti zodpovědná
k) Návštěvníci, kteří využívají a pohybují se ve Fitness jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.
l) Za porušení provozního řádu může obsluha WELLNESS CENTRA vykázat návštěvníka z prostoru bez jakékoliv náhrady.
m) Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí pracovníků WELLNESS CENTRA.
n) Činky, osy činek a další kovové předměty jsou hosté povinni odkládat na stojany k tomu určené.
o) Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy
a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení Fitness je zakázáno.
p) Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení Fitness, případně zjištěné poškození
nebo nedostatky oznámit na recepci WELLNESS CENTRA. V případě, že některé zařízení vykazuje, dle názoru návštěvníka,
závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci provozovatele
a zařízení nepoužívat.
q) Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutno zavolat personál WELLNESS CENTRA, který
zajistí základní ošetření a v případě nutnosti lékařskou pomoc. Údaje o úrazu se zaznamenávají do knihy úrazů.
2. BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ
2.1. Školení - všichni pracovníci jsou proškolováni v pravidelných intervalech z pravidel PO, BOZP, První pomoci a Provozního
řádu.
2.2. Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Tísňové volání: 112
V Liberci dne 8. 8. 2019

