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číslo smlouvy: .....................

Členská smlouva‐registrace
WELLNESS & SPA, PRIVATE CLUB MIDA s.r.o.
sídlem Pod Děvínem 2837/48, 150 00 Praha 5,
jednající Ing. Miroslavem Daňkem, jednatelem
IČ 281 93 857, zapsaná v oddíle C, vložka 131945
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
(dále jen „provozovatel“)
a
pan/paní

Osobní údaje‐klienta
1. OSOBNÍ ÚDAJE :
Jméno ................................... Příjmení .................................................. Číslo občanského průkazu ..................................................
Datum narození

..............................................

Mobil/(Tel)

..............................................

e‐mail

..............................................

(firma/student)

..........................................................................................................................................................

2. BYDLIŠTĚ :
Ulice

...................................................................... č.ev./ č.or. .........................

Město

...................................................................... PSČ .........................

Stát

......................................................................

Státní příslušnost

...........................................

3. ČLENSTVÍ
Den vzniku členství (datum registrace) v Praze dne .......................................................................
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o členství:
1)
2)
3)

I.
Podpisem této smlouvy se pan/paní stává členem klubu Wellness Club MIDA s adresou Pod Klaudiánkou 4c, Praha 4 ‐ Podolí, který vede
provozovatel.
Momentem podpisu této smlouvy vzniká členovi právo využívat služby, které mu členství ve Wellness Club MIDA na základě této smlouvy,
smluvních podmínek a klubových pravidel tvořících nedílnou součást této smlouvy, zaručuje.
Současně je člen po vzniku členství povinen zachovávat veškerá pravidla a plnit povinnosti vyplývající pro něj ze smluvních podmínek a
klubových pravidel.

II.
Práva a povinnosti člena a provozovatele jsou obsaženy ve smluvních podmínkách a klubových pravidlech.
1)
2)
3)
4)

III.
Členství ve Wellness Club MIDA se uzavírá na základě této smlouvy na dobu neurčitou
IV.
Smlouva, nebo její jednotlivá ustanovení, může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma stranami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří smluvní podmínky členství a klubová pravidla. Člen tímto zároveň potvrzuje, že si smluvní podmínky
členství a klubová pravidla přečetl, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat a respektovat.

Člen a jednající zástupce provozovatele potvrzují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že byla podepsána po vzájemném
projednání na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní podmínky členství

a)

I. Členství
Členem Wellness & Spa, private Club MIDA s.r.o. (dále jen „ klub“) se může stát fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku a je způsobilá k
právním úkonům, která podpisem registračního formuláře uzavře s provozovatelem klubu (viz. níže) členskou smlouvu. Nedílnou součástí
členské smlouvy jsou tyto smluvní podmínky.
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a)
b)

II. Členský účet
Každému členu klubu bude po podpisu smlouvy zřízen účet.
Identifikace na recepci probíhá pomocí fotografie pořízené při registraci, nebo pomocí občanského průkazu.
III. Úhrada služeb

a)
b)

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

a)

Poplatky za zboží a využívání služeb klubu poskytovaných v rámci členství. Tyto poplatky se platí: a) odečtením příslušné částky ze složeného
depositu v CZK na členský účet b) formou předplaceného času nebo vstupů na konkrétní služby c) fakturou d) v hotovosti.
Dostal‐li by se člen klubu do prodlení s úhradou platebních povinností vyplývajících z členské smlouvy, vyzve ho provozovatel klubu
telefonicky nebo e‐mailem k úhradě v dodatečné přiměřené lhůtě. Provozovatel může v případě takového prodlení současně zamezit členu
ve vstupu do klubu a pozastavit mu tak čerpání služeb do dne vyrovnání dlužných částek.
IV. Zánik členství
Člen klubu odstoupit od členské smlouvy, a to písemným odstoupením s účinností ke konci kalendářního čtvrtletí (tj. k 31.3., 30.6., 30.9. a
31.12.), pokud je doručeno provozovateli klubu nejpozději do konce prvního měsíce daného kalendářního čtvrtletí, jinak s účinností k
poslednímu dni následujícího kalendářního čtvrtletí nebo ke konci kalendářního roku. Poslední den lhůty je dnem zániku členství.
Členství v klubu zaniká písemným odstoupením provozovatele klubu od členské smlouvy pro dlužnou úhradu konzumace a doplňkových
služeb klubu, které člen neuhradil přes výzvu provozovatele.
Členství zaniká písemným odstoupením provozovatele klubu od členské smlouvy pro hrubé nebo opakované porušení klubových pravidel
(návštěvního řádu) členem klubu, jejichž respektování je povinnosti člena klubu, pro úmyslné zneužití členské karty či jakékoli nevhodné
chování člena, a to i vůči jinému členovi klubu, které je v rozporu s dobrými mravy.
Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém je oznámení o odstoupení členovi klubu doručeno, a nezbavuje
člena klubu povinnosti hradit příslušné poplatky a úhrady až do doby zániku členství. V případě nesplnění těchto povinností má provozovatel
právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením členovi.
V případě, že si člen klubu do tří týdnů po ukončení členství nevyzvedne případný zbývající kredit na svém účtu, propadá ve prospěch klubu.
V případě odstoupení od členské smlouvy je poslední den lhůty dnem zániku členství
Členství zaniká úmrtím člena klubu.
Členství zaniká ukončením činnosti klubu.
Klub nemá povinnost vracet deposit.
V. Převod členství
Člen klubu má možnost po předchozím souhlasu provozovatele vystoupit z klubu převodem svého členství (tj. převodem veškerých práv a
povinností člena klubu z členské smlouvy) na třetí osobu, která dosud není členem klubu. Podmínkou převodu je, že předávající člen klubu
má uhrazeny všechny pohledávky, které má vůči němu provozovatel. Převod členství nabývá účinnosti ke dni schválení převodu členství
provozovatelem klubu. S novým členem bude uzavřena nová členská smlouva s poznámkou, že se jedná o převod členství, a bude v ní
uveden den schválení převodu členství.
VI. Náhradní členství

a)

Člen klubu má ve výjimečných případech (např. těhotenství, vážná nemoc, úraz, dlouhodobý pobyt v zahraničí) možnost dočasně po dobu,
po kterou mu uvedené okolnosti brání ve využívání služeb klubu, převést své členství na třetí osobu, která dosud není členem klubu. Toto
dočasné převedení členství lze provést pouze dohodou původního a náhradního člena klubu, pokud s ní provozovatel vyjádří souhlas.
Provozovatel klubu si vyhrazuje právo třetí osobu v odůvodněných případech odmítnout. Náhradní členství nabývá účinnosti ke dni schválení
převodu členství provozovatelem, přičemž tato skutečnost bude vyznačena v členské smlouvě člena, resp. v jeho registračním formuláři,
včetně poznámky, po jakou dobu náhradní členství trvá. Návrat členství původnímu Členovi klubu nabývá účinnosti automaticky skončením
období, na které bylo náhradní členství v dohodě uzavřené mezi členem a náhradním členem sjednáno.

VII. Povinnosti Člena klubu
Člen klubu je povinen řídit se návštěvním řádem klubu (klubová pravidla), který tvoří nedílnou součást těchto smluvních podmínek, zejména je
povinen:
a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)

c)

a)

Chovat se ke všem osobám nacházejícím se v prostorách klubu a k ostatním členům klubu korektně a ohleduplně, udržovat v prostorách
klubu pořádek, nerušit provoz klubu a neomezovat práva jiných členů klubu.
Zacházet šetrně se zařízením klubu.
Respektovat pokyny provozovatele klubu a jeho zaměstnanců.
Dodržovat ve všech prostorách klubu, vyjma posilovny a squashe, zákaz konzumace vlastních přinesených potravin a nápojů.
Řídit se těmito smluvními podmínkami a přiloženými „Klubovými pravidly".
VIII. Hosté
Na základě svého výlučného uvážení může provozovatel klubu, výhradně po předchozí dohodě s členem, umožnit vstup jedné nebo více
osobám, které přišly v doprovodu člena klubu jako jeho hosté. Za osoby mladších 18 let přebírá člen klubu zodpovědnost.
Host je povinen při vstupu do klubu vyplnit kartu hosta a řídit se smluvními podmínkami, klubovými pravidly a pokyny provozovatele, resp.
jeho zaměstnanců. V případě jejich porušení ze strany hosta je člen klubu odpovědný, jako by takové porušení způsobil sám. S těmito
povinnostmi je člen klubu povinen hosta před vstupem do klubu seznámit. Člen klubu je povinen zajistit, aby host klub opustil nejpozději
spolu s ním.
Provozovatel klubu si vyhrazuje právo odepřít hostu vstup do klubu, a to i bez udání důvodu
IX. Ručení
Provozovatel klubu odpovídá členovi klubu za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném (skřínka, bezpečnostní schránka), do
výše 5.000,‐ Kč.
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b)

c)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)

c)
d)

X. Vyšší moc
Provozovatel klubu si vyhrazuje právo na přerušení provozu nebo zkrácení provozní doby klubu v odůvodněných případech, zejména pro
nezbytné úpravy a opravy, které musejí být provedeny neodkladně a neslučují se se zachováním běžného provozu, a z důvodu události vyšší
moci.
Bude‐li provoz klubu přerušen z důvodu vyšší moci, přičemž se jedná o překážku nepředvídatelnou a neodvratitelnou, jejíž okolnosti brání
provozu klubu, nebo bude provoz klubu nezávisle na vůli provozovatele přerušen nebo provozování klubu bude bránit překážka, kterou
nelze odvrátit nebo překonat (odstávka vody, přerušení dodávky elektrického proudu, apod.), nevzniká tím členovi klubu nárok na vrácení s
realizací členské smlouvy spojených poplatků.
XI. Platnost smlouvy
Neplatnost jakékoli části členské smlouvy či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. V případě, že se
některé ustanovení smlouvy stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy.
XII. Závěrečná ustanovení
Vždy aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci klubu.
V případě, že člen nevyužije rezervované a zaplacené služby ve sjednaném termínu, tato platba se mu nevrací.
Provozovatel má právo účtovat klientovi stornopoplatky za nevyužité nebo pozdě zrušené rezervace některých služeb, řídí se pravidly
uveřejněnými na recepci nebo internetu.
Členovi nevznikají jakékoli nároky vůči provozovateli klubu z důvodů dočasných a přiměřených omezení provozu klubu v nezbytných
případech a v nezbytném rozsahu (společenské a firemní akce, sanitární a provozní důvody, atd.).
Smluvní vztah mezi členem a provozovatelem se řídí právními předpisy České republiky.
Všechny spory, které by mohly vzniknout mezi členem a provozovatelem z členské smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a
Pravidel třemi rozhodci.

XIII. Prohlášení
Člen klubu prohlašuje, že se aktivit v klubu účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí, že je zdráv a tělesně i duševně připraven je
absolvovat.
Člen klubu souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů uvedených v členské smlouvě (dále jen „údaje") do databáze provozovatele
klubu a s jejich následným zpracováním (tj. i jejich aktualizací a archivaci) pro obchodní a marketingové účely provozovatele klubu, tj.
zejména za účelem nabízení výrobků a nových služeb členům klubu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, a to i prostřednictvím
elektronických prostředků ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v době
trvání smlouvy přiřazeny i další údaje, zejména údaje o zdravotním stavu člena klubu a údaje z kamerového systému (uchování max. 30 dní)
pořizované za účelem ochrany bezpečnosti zdraví a majetku členů klubu a provozovatele klubu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou k
uzavření smlouvy o členství. Člen klubu bere na vědomí svá práva ve smyslu § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Dále si je člen klubu vědom, že
svůj souhlas uděluje dobrovolně, může ho kdykoliv na adrese provozovatele klubu odvolat, má právo na opravu údajů, vymazání
nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv člena provozovatelem se může člen klubu obrátit bud na
provozovatele klubu nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen klubu současně tímto dává provozovateli klubu souhlas k
zařazení své fotografie do uvedené databáze, k jejímu vylepení na registračním formuláři a k její reprodukci na jeho členské kartě.
Člen klubu svým podpisem potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s těmito smluvními podmínkami a Klubovými pravidly (výňatkem z
návštěvního řádu).
Provozovatel má právo provést jednostrannou změnu či úpravu těchto smluvních podmínek.

Klubová pravidla Wellness Club MIDA

a)

a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

Vstup do Klubu
S ohledem na ostatní členy je členu zakázán vstup do klubu po dobu, kdy člen trpí infekčním, kožním či plísňovým onemocněním. Vstup do
klubu nebude umožněn ani členovi klubu, který jeví známky opilosti, užití omamných a psychotropních látek, je ve znečištěném oděvu, apod.
Projeví‐li se uvedené obtíže v průběhu pobytu v klubu, může být člen klubu kdykoliv vykázán bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
Šatní skříňky
Při odchodu z klubu je nutné skříňku bezpodmínečně vyklidit a ponechat odemčenou. V opačném případě bude skříňka vyklizena
personálem provozovatele klubu, aniž by provozovatel přebíral jakoukoliv odpovědnost za obsah skříňky. Vyklizené věci budou uloženy v
kanceláři provozovatele. Veškeré event. další náklady spojené s uskladněním věcí nese uživatel skříňky.
Hlavní zásady užívání klubu
Ve vlastním zájmu choďte včas, abyste dodržovali předem domluvené termíny a nebránili dalším členům v užívání klubu
V prostorách klubu je absolutní zákaz kouření.
Před vstupem do sauny, parní lázně a whirlpoolu se bezpodmínečně osprchujte. Jako svou podložku v saunách použijte suchý čistý bílý
ručník nebo prostěradlo. Vstup do finské sauny je povolen pouze bez plavek s ručníkem nebo saunovacím prostěradlem.
Vyžadujeme zvýšenou pozornost při chůzi na mokré podlaze
Solárium
Respektujte prosím vyvěšený návštěvní řád tohoto zařízení.
Přečtěte si pozorně návod na použití, popř. při první návštěvě požádejte o asistenci příslušného zaměstnance provozovatele.
Použití solária je na vlastní nebezpečí.
Squash
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a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hráčům squashe je vstup na kurty povolen pouze ve sportovním oblečení, vhodné sálové obuvi, doporučujeme ochranné prostředky
(squashové brýle).
Fitness
Přístroje použijte vždy až po úvodní instruktáži, tj. po úvodní hodině s instruktorem.
Volné činky vracejte po použití vždy na svá místa.
Před použitím posilovacího stroje si na dotykové plochy položte bezpodmínečně bílý ručník.
Ve fitness používejte výhradně čistou sportovní obuv.
Bowling
Bowling je možné hrát pouze ve speciální bowlingové obuvi vlastní nebo zapůjčené v herně. V zapůjčené bowlingové obuvi není možné hrát
na boso.
Pokud se hráčům na jednotlivé dráze nevrátí zpět 2 koule, přeruší hru a upozorní na tuto skutečnost personál herny. Pokračování ve hře
může vést k vážnému poškození bowling. stroje.
Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.
Hráči v žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.
Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě
koule narazí do závory a poškodí ji. Hráč je odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
Provozovatel může při porušení provozního řádu předčasně ukončit hru bez náhrady
Všeobecná pravidla a ustanovení
Platí zákaz konzumace alkoholických nápojů bezprostředně před a při cvičením a při a před sanováním.
Všichni členové a hosté klubu musí být zdravotně pojištěni.
Provozovatel klubu odpovídá členovi klubu za škodu na věcech odložených na místě k tornu určeném (skřínka, bezpečnostní schránka), do
výše 5.000,‐ Kč.
Tato klubová pravidla tvoří nedílnou součást členské smlouvy.
Provozovatel klubu si vyhrazuje právo možnosti změny a úpravy těchto pravidel
Tato klubová pravidla jsou platná od 29.9.2012
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené ve Wellness Club MIDA.

Na důkaz souhlasu s touto smlouvou, smluvními podmínkami a klubovými pravidly připojují člen a zástupce
provozovatele vlastnoruční podpisy.

......................................................
provozovatel v zastoupení

WWW REZERVACE PŘIHLÁŠENÍ (bude posláno na e‐mail)
Přihlašovací jméno: = číslo smlouvy
Heslo (libovolně malá písmena + čísla bez diakritiky min 6 znaků):

□□□□□□□□□□□□□

......................................................
člen

