Cvičení ve Studiu Vibra Space je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou
ochotni akceptovat tyto pravidla Provozního řádu:
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Návštěvník Studia Vibra Space je povinen řídit se Provozním řádem studia a pokyny personálu.
Zakoupením vstupu nebo permanentky a podepsáním kontraindikací návštěvník stvrzuje, že byl
seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
Při využívání služeb studia jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí studia nevhodné.
Přivede-li však návštěvník studia malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně a samo pohybovalo
v prostorách studia a vylézalo na stroje a bere na sebe plnou zodpovědnost za dítě.
U vstupu do studia je každý návštěvník povinen se vyzout a uložit si svou obuv do botníku.
Zákaz pokládání obuvi na podlahu a mino botník.
Za obuv v botníku a jiné odložené osobní věci v šatně vedení studia nezodpovídá. Proto si osobní věci
uložte do uzavřené skřínky pro Vás určené. Veškeré svršky, deštníky atd. je návštěvník povinen si
odkládat pouze v šatně (kromě venkovní obuvi).
V případě ztráty, odcizení, poškození osobních věcí nebo cenností cvičence ve všech prostorách Studia
Vibra Space, vč. uzavřených šatních skřínek, provozovatel nebere žádnou odpovědnost. V případě
krádeže ohlaste personálu Vaše poškození. Cennosti si nechávejte u sebe nebo je předejte obsluze
recepce k úschově.
Klíče od šatních skřínek cvičenec uchovává u sebe nebo je položí na stůl recepce. V případě ztráty klíčů
je povinen cvičenec uhradit pokutu ve výši 100 Kč.
Při vstupu do studia je návštěvník povinen předložit permanentku nebo uhradit hotově danou lekci.
V případě, že tak neučiní, je personál provozovatele oprávněn cvičence vyloučit ze studia.
Za ztrátu, odcizení nebo poškození permanentky cvičence Studio Vibra Space nezodpovídá a v případě
její ztráty nenahrazuje.
Návštěvník se na dané stroje objednává telefonicky, osobně nebo prostřednictvím e-mailu a SMS.
V případě, že se na danou lekci nedostaví, je povinen se dopředu z lekce odhlásit. Pokud tak
neučiní, je povinen uhradit tuto lekci hotově, a to jako jednorázový vstup (platí i u neomezené
permanentky), nebo se hradí odepsáním vstupu z permanentky.
Cvičenec je povinen na objednané lekce chodit včas. V případě zpoždění je personál oprávněn zkrátit
dobu cvičení, o kterou se opozdil.
Ke cvičení na Vacu Space, Běžeckém pásu a Crossovým trenažeru používá každý návštěvník čistou
pevnou obuv a čisté pohodlné sportovní oblečení nejlépe bavlněného materiálu. Vstup na Vibrační
plošinu je pouze v čistých ponožkách a čistém pohodlném sportovním oblečení.
Vstup na Rollen Infrared je pouze v čistých ponožkách a čistém pohodlném oblečení (nejlépe legínách)
bez knoflíků a zipsů. Z hygienických důvodů při využití lymfodrenáže je nutné si zakoupit jednorázové
lymfatické kalhoty. Bez těchto kalhot není možné vstup na lymfodrenáž. Výjimečně mohou být i legíny.
Pokud cvičenec před samotnou lymfodrenáži využije Vacu Space, Běžecký pás nebo Crossový trenažer,
je z hygienických důvodů povinen se převléci do suchého.
Zapínání stroje, především Vacu Space, může jen vyškolený personál, aby nedošlo ke
zbytečným závadám na stroji.
Pokud cvičenec jako poslední opouští šatnu, je povinen zhasnout světla a zavřít za sebou dveře.
Z důvodu bezpečnosti je cvičenec povinen před zapnutí stroje Vacu Space stát na okrajích pásu.
Všechny stroje užívá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Při používání
stroje Vacu Space je zakázáno pouštět thermo (teplo) s podtlakem zároveň. Dále také platí zákaz
běhání, tento stroj je určen pouze k rychlé chůzi, která je nejefektivnější pro spalování a tvarování
postavy. V případě, že cvičenec používá jakékoliv zařízení Studia Vibra Space nevhodně i po
upozornění obsluhy, je personál provozovatele oprávněn kdykoli zastavit stroj a cvičence z prostor
studia bez náhrady vyloučit.
Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, jestliže k této
škodě došlo v důsledku úmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli
nahradit bez zbytečného odkladu.

21. Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda v prostorách celého studia nic nezapomněl. Za věci
zapomenuté a ztracené ve studiu nenese vedení žádnou odpovědnost. Z hygienických důvodů si
cvičenec v šatně nesmí nechávat žádné věci po cvičení.
22. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu. Vstup do prostor Studia Vibra Space je možný
nejpozději do 19:10 hodin, poté personál má právo zamezit cvičenci vstupu do prostor studia.
Návštěvník je také povinen opustit veškeré prostory Studia Vibra Space do konce provozní doby.
23. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a svým podpisem stvrzuje, že byl
seznámen s možnými kontraindikacemi. Proto za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel
žádnou odpovědnost.
24. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy. Jakékoliv úrazy nebo zranění je však nutno hlásit
personálu Studia Vibra Space.
25. Pokud cvičenec ohrožuje svým onemocnění zdraví jiných osob, je personál provozovatele oprávněn
cvičence vyloučit ze studia.
26. Pokud cvičenec je zdravotně nebo jinak nezpůsobilý ke cvičení a má zakoupenou permanentku,
provozovatel není povinen zbylou částku nahradit cvičenci ani prodloužit dobu platnosti.
27. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studiu Vibra Space, za ochranu
majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni
respektovat protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm
v prostorách Studia Vibra Space. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit
pracovníkovi recepce.
28. V prostorách Studia Vibra Space platí přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů a jiných
omamných či psychotropních látek. Dále není dovoleno vnášet do prostor studia zbraně, střelivo a jinak
nebezpečné předměty. Platí také zákaz vstupu zvířat a konzumace potravin.
29. V případě výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory
Studia Vibra Space.
30. Do všech prostor studia je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných,
psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám
vzbuzujícím veřejné pohrožení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Studia Vibra Space. V těchto
případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily.
31. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů
prostor studia bez předchozího souhlasu provozovatele, a to všem platícím i neplatícím osobám bez
výjimky.
32. Je nutné nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům Studia Vibra Space.
33. Tento provozní řád je platný od 1. 1. 2015.
34. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění
Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových
stránkách www.vibraspace.cz a na vývěsce v prostoru recepce Studia Vibra Space.
35. Při opakovaném nedodržování Provozního řádu jsou zástupci studia oprávnění s klientem, který se
tohoto dopustil, okamžitě rozvázat členství, znemožnit mu přístup do studia, a to bez náhrady.

Věříme, že v našem studiu strávíte mnoho hezkých a příjemných chvil a že Vaše odhodlání pravidelně
cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

Přejeme Vám mnoho úspěchů
Studio Vibra Space

