PROVOZNÍ ŘÁD POHYBOVÝCH AKTIVIT FIT KIDS GYM - FITNESS GALERIE
PROVOZOVATEL POHYBOVÝCH AKTIVIT FIT KIDS GYM: společnost LENEVA, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Provozovna:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Masarykova 448/90, 312 00 Plzeň
Galerie Slovany, nám. Gen. Píky 2703/27, 326 00 Plzeň
Bc. Martina Průchová
web: www.fitkidsgym.cz, e-mail: info@fitkidsgym.cz, tel.: +420 602 176 279

I. PROVOZNÍ ŘÁD
1.
2.
3.

Souhlas s Provozním řádem Fit Kids Gym je jednou z podmínek účasti v lekcích pohybových
kurzů.
Klienti Fit Kids Gym jsou povinni se seznámit se zněním Provozního řádu a řídit se jím.
Provozní řád je k dispozici na internetových stránkách www.fitkidsgym.cz,
a na nástěnce v šatně pro děti.

II. PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE LEKCÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Provozní doba prostoru pro pohybové aktivity dětí „Fit Kids Gym“ je denně od 9:00 do 20:00 hodin.
Rozvrh hodin je k dispozici na www.fitkidsgym.cz.
Délka kurzu je vždy uvedena na písemné přihlášce do kurzu, kterou rodič nebo jím zmocněný zástupce
(dále jen rodič) podepíše na první hodině.
Podpisem přihlášky a úhradou kurzovného rodič stvrzuje souhlas s Provozním řádem.
Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného.
Lekce zpravidla neprobíhají ve dnech státních svátků a prázdnin. Dny, ve kterých lekce neprobíhají, jsou
uvedeny na přihlášce.
Délka cvičební hodiny je 45 až 50 minut.
Doporučujeme přijít na hodiny s dostatečným časovým předstihem tak, aby se dítě mohlo na prostředí
aklimatizovat.

III. MOŽNOSTI ODDYCHU A OBČERSTVENÍ
1. Před hodinou i po hodině je možné využít prostory přilehlé k pohybovému sálu – prostory u recepce,
šatny - přebalovací stoly, dětský koutek. Doba pobytu není nijak omezena, pouze prosíme, aby rodiče brali
ohled i na další klienty.
2. Na recepci fitness centra je možné zakoupit drobné občerstvení v podobě studených a teplých nápojů,
koktejlů, cereálních tyčinek apod.
3. Rodič může pro ohřátí dětského jídla využít mikrovlnnou troubu, která je pro tento účel instalována
v prostorách šatny pro děti. Do mikrovlnné trouby vkládejte pouze nádobí k tomu určené.
4. Ke konzumaci potravin a pití je v prostorách Fit Kids Gym vyhrazen prostor předsálí. Do pohybového sálu je
zakázáno vnášet pití v otevřené lahvi (výjimkou jsou netekoucí dětské a sportovní lahve).
5. V šatnách a přilehlých místnostech kolem sebe udržujte sucho, pořádek a čistotu.

IV. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

1.

Pro zajištění bezpečnosti všech účastníků kurzů je nutné, aby všichni dodržovali pravidla stanovená pro
tuto oblast provozním řádem.
2. Rodič je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v prostorách Fit Kids Gym.
3. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí
být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem
provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě
provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko.
4. Instruktor nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně.
5. Účastníci kurzů přicházejí do šaten, kde se převléknou do pohodlného cvičebního úboru a uloží své věci
do šatních skříněk, které si zamknete vlastním zámečkem nebo si zámek za poplatek 100,-Kč zapůjčíte na
recepci. Obuv je odpovídající dané pohybové aktivitě. Do prostor Fit Kids Gym se nevstupuje ve venkovní
obuvi.
6. Rodiče, jež nejsou přímými účastníky kurzu, mají povolený vstup pouze po domluvě s lektorem, a to pouze
ve vhodném oblečení a obutí. Není možné do programu zasahovat a rozptylovat děti např. máváním,
pokřikováním, pískáním,…).
7. Pro děti je v šatnách k dispozici dětské prkénko na WC, stupínek, nočník a přebalovací pulty. Rodiče udržují
v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod
podají informaci instruktorce nebo na recepci, kde se postarají o adekvátní úklid a dezinfekci prostor.
8. Pro případ použití přebalovacího pultu doporučujeme použít vlastní jednorázové podložky.
9. S ohledem na ostatní účastníky kurzů se hodin mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám
s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky
požití alkoholu a narkotik je Fit Kids Gym oprávněn odepřít vstup do prostor centra, případně zrušit jejich
účast na pravidelné hodině bez náhrady. V případě, že se i přes výše uvedené bez vědomí instruktora
zúčastní lekce dítě či rodič zdravotně nezpůsobilý, je taková osoba zodpovědná za případné hrazení nákladů
spojených s odstraněním škod tímto vzniklých.
10. Doporučujeme odkládat oděvy, obuv a osobní věci na místa k tomu určená (uzamykatelné skříňky). Fit Kids
Gym neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů.
V. ÚKLID A ÚDRŽBA
Úklid prostor se provádí následovně:
1. Vytření podlah mokrou cestou 1x denně.
2. Otření všech povrchů 1x denně.
3. V případě potřeby se úklid provádí vícekrát během dne v návaznosti na úroveň znečištění.
4. Úklid toalet probíhá 2x denně, včetně desinfekce.
5. Desinfekce nočníků probíhá pravidelně 2x denně.
6. Omyvatelné cvičební prvky a pomůcky jsou omývány a desinfikovány.
V případě znečištění v průběhu lekcí je omytí a desinfekce provedena i v průběhu dne.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO
1. Úhrada kurzu:

a) Po uhrazení kurzu, nejpozději 3 pracovní dny před první lekcí, je vaše rezervace potvrzená. V případě, že
kurz bude naplněn zájemci, kteří si svou rezervaci uhradí před zahájením kurzu, mají přednost před
zájemci
o zkušební hodinu.
Číslo účtu:
740282349/ 0800
Cena kurzu:
dle počtu hodin v kurzu viz. přihláška
Variabilní symbol:

datum narození dítěte bez teček a pomlček (např.: 7.11. 2007 – var.sym. 711200)

b) Cena kurzu nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků.
c) Slevy na kurzy pro sourozence: 2. dítě 10%

3. dítě 20%
Zaplacením platby za daný kurz souhlasí účastníci (zákonný zástupce) se všemi podmínkami Provozního řádu
Fit Kids Gym.
2. Storno podmínky:
a) Odhlášení z kurzu je možno provést pouze elektronickou poštou nebo osobně. Z bezpečnostních
důvodů nelze akceptovat telefonické zrušení účasti v kurzu.
b) Po zaplacení kurzu není možné vrátit kurzovné z žádného důvodu.
c) V případě nemoci či dovolené se uhrazené kurzovné nevrací.
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Rodič uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním
údajů poskytnutých v rozsahu registrace a dle bodu 2. Čl. VII. Souhlas uděluje společnosti Fit Kids Gym
za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání informací
o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu do odvolání
tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může rodič kdykoli bezplatně na adrese
společnosti odvolat.
2. Rodič rovněž uděluje souhlas s využíváním fotografií z probíhajících kurzů zachycující podobu jeho a jeho
dětí (dále jen „údaje“), a to pro účely poskytování služeb v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich užití pro
marketingovou propagaci v tištěných i elektronických médiích Fit Kids Gym
3. Tyto údaje jsou poskytovány dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu.
4. Z bezpečnostních důvodů je prostor monitorován kamerami. Záznamy z kamer jsou uchovávány pouze po
dobu nezbytně nutnou a slouží výhradně pro případ, že by v prostorách došlo k úrazu, krádeži či jiným
neočekávaným událostem. Záznamy z kamer nejsou nikterak dále šířeny.

V Plzni dne 3. 2. 2017

