Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 739

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a
bezpečnosti návštěvníků kondičního centra v Městských lázních v Ústí nad Labem
a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
V prostorách kondičního centra je každý návštěvník povinen se chovat tak, aby svým
chováním neohrozil bezpečnost ani zdraví své nebo ostatních návštěvníků.

Provozní pokyny pro návštěvníky















Vstup je povolen pouze v provozní době a s čipem, který obdrží návštěvník u
pokladny po zaplacení vstupného.
Vstup osobám mladších 15 let je dovolen pouze v doprovodu odpovědné osoby.
Vyúčtování je při odchodu na pokladně areálu.
Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do čisté zóny se vyzout a použít svou
čistou cvičební obuv.
Svlékat a oblékat se je povoleno jen v místech k tomu určených – v šatnách.
Vstup do šaten opačného pohlaví je zakázán (s výjimkou oprávněné obsluhy
zařízení).
Cenné věci ukládejte na pokladně. Pro ostatní věci slouží uzamykatelné skříňky
v šatnách.
Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení. Případně zjištěné
závady, prosím hlaste v pokladně Městských lázní.
Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
Všichni zákazníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním
ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
Každý návštěvník využívá vybavení kondičního centra na vlastní nebezpečí.
Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobil vlastní neopatrností, nebo
nedodržením pokynů obsluhy a tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel
odpovědnost.
Každý návštěvník podle svého uvážení zhodnotil svůj zdravotní stav, popřípadě
návštěvu konzultuje se svým lékařem. Provoz kondičního centra je bez
zdravotnického dohledu.

Zakázané činnosti v kondičním centru





Kouřit ve všech prostorách Městských lázní včetně elektronických cigaret.
Dělat zbytečný hluk a běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí).
Chovat se způsobem odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.
Konzumovat alkohol nebo omamné látky a léky v celém objektu Městských lázní.
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Mít s sebou ostré předměty, zbraně, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít,
způsobit zranění a ohrožovat návštěvníky.
Svévolně přemísťovat a odnášet zařízení, či ničit vybavení kondičního centra.
Vyžadovat od zaměstnanců služby, odporující tomuto návštěvnímu řádu, platné
legislativě a dobrým mravům.

Závěreční ustanovení
Z prostoru kondičního centra bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán
návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu
nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
Neopustí-li návštěvník v takových případech prostor kondičního centra na vyzvání,
bude požádána o pomoc Městská policie nebo Policie ČR.





Po ukončení cvičení je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení zpět na místo.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců.
Za zajištění první pomoci a ošetření v prostorách kondičního centra a přivolání
lékařské pomoci odpovídá pověřená osoba.
Každý návštěvník se vstupem do prostor kondičního centra dobrovolně zavazuje
dodržovat všechna ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Nejdůležitější telefonní čísla
Rychlá záchranná služba
Hasiči
Policie ČR
Městská policie

155 (s lékařem - ohrožení života)
150
158
156

V Ústí nad Labem, dne 1. 2. 2018

………………………………………
podpis
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…………………………………
razítko

