
Provozní řád a povinnosti z něj vyplývající pro návštěvníky dětských kurzů 
 
Vážení klienti, 
provozní řád dětských kurzů vás informuje o pravidlech v našem Fitness Bodypoint, na adrese Praha 4  
Libuš, Mirotická 12. Otevírací doba PO-ČT 8.30-12.30 a 15.30-21.30, PÁ 8.30-12.30 a 17.30-19.30 a 
NE 17.30 -21.30h. Zodpovědná osoba: Jana Hejtmánková tel.602 249285. 
 
Naše Fitness Bodypoint nabízí: 

• čistotu všech vnitřních prostor se zvýšeným ohledem na pobyt dětí a kojenců, 
• odborné vedení v našich lekcích.  

Prosíme Vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků. V 
případě nedodržení tohoto provozního řádu si fitcentrum vyhrazuje právo vyloučit klienta z lekce bez 
možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce. Rádi přivítáme nové náměty a připomínky, 
které mohou obohatit kvalitu poskytovaných služeb. 
Děkujeme za pochopení.  
Při vstupu do Fitness Bodypoint: 

• odevzdejte prosím permanentku na recepci, 
• vstup do herny je možný pouze ve vyhrazené době,  za  děti mimo vyhrazené hodiny  

(tj. speciální cvičební lekce s hlídáním dětí) odpovídá rodič či jiná zodpovědná osoba, 
• z  recepce  vstoupíte  do  části  šatny,  kde  si  vyzujete  obuv  a tuto si uložíte na místo  

k tomu  určené,  vrchní  oblečení  uložíte  do  šatních  skříněk. 
• V  sálech  cvičíme pouze v čisté sálové obuvi určené na cvičení /nebo v ponožkách/. 

V případě nedodržení této povinnosti bude vymáhána pokuta Kč 200,-. 
Důležité ! ! ! 

• Do sálu vstupujete pouze až s instruktorem lekce. 
• Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. 
• Každé dítě by mělo být individuálně pojištěno pro případ úrazu s pojištěním účinným 

nejpozději ode dne zahájení docházky do kurzu v tom kterém kalendářním roce, přičemž 
pojištění pro případ úrazu by mělo trvat minimálně po dobu školního roku. Toto ustanovení se 
vztahuje zejména na kurzy, kde jsou děti předány zákonným zástupcem přímo instruktorovi. 
Dítě je povinno řídit se pokyny instruktora, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně 
k zařízení a vybavení cvičebního sálu. Za škodu způsobenou dítětem zodpovídá jeho zákonný 
zástupce.  

• Fitness Bodypoint  nabízí sportovní aktivity. Každý úkon dítě, příp. rodič s dítětem, provádí na 
své vlastní riziko. Pokud se na daný cvik necítí, oznámí toto instruktorovi. V prostorách dbejte 
zvýšené pozornosti na své děti, za které nesete plnou zodpovědnost (topení, ostré hrany, 
mokrá podlaha). 

• Je přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou či bonbonem. 
• Doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků či dalších cenností. Na 

cvičení si vezměte, jak pro sebe, tak pro své děti, vhodné a pohodlné oblečení. 
• Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě netrpí žádnou infekční chorobou! 
• Do prostoru šaten a cvičebního sálů je zakázáno nosit předměty ze skla a dále je též zakázáno 

nosit do cvičebního sálu jídlo. 
 
Veškeré informace o našich aktivitách a změnách, včetně provozního řádu, jsou umístěny na     

informačních nástěnkách a webových stránkách fitness Bodypoint.  
 

Občerstvení: 
Občerstvení je možné pouze v prostoru u recepce.  
Ve  veškerých   prostorách  Fitness  Bodypoint   je  přísný  zákaz  kouření !!!   Zakoupením  kurzu  a 
převzetím permanentky  stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s jeho zněním a 
budete se jím řídit.  

                                                                                                          
V Praze dne 1. 1. 2015                           ……………………………………. 

Jana Hejtmánková 
 Fitness Bodypoint  
    IČO 16912748 

 
 



 
            
         

  


