Smlouva o poskytování služeb
WELLNESS & SPA, PRIVATE CLUB MIDA s.r.o.
sídlem Pod Děvínem 2837/48, 150 00 Praha 5,
IČ 281 93 857, zapsaná v oddíle C, vložka 131945
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
(dále jen „Provozovatel“)
a

číslo smlouvy: .....................

ČLEN
Jméno ................................... Příjmení, .................................................. titul ...........................
Ulice

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

Město ...................................................................... PSČ ......................... Stát

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

Spolu uzavírají tuto smlouvu o členství ve WELLNESS & SPA, PRIVATE CLUB MIDA (dále jen Klub)
OSOBNÍ ŮDAJE
Mobil ................................... e-mail ............................................................. Datum narození .......................................
(Pracuji u firmy)
.........................................................................................................................................................
jsem student

..........

jsem důchodce ..........
ČLENSTVÍ
Členství se uzavírá na dobu neurčitou

..........

Členství (pro studenty) se uzavírá na dobu 1 roku od podpisu této smlouvy

..........

Členské poplatky za poskytované služby jsou uvedeny v platném ceníku služeb na recepci Klubu
Členství zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Klubu nebo Provozovatele s účinností ke konci kalendářního
čtvrtletí, pokud je doručena druhé smluvní straně nejpozději do konce prvního měsíce daného čtvrtletí, jinak
s účinností k poslednímu dni následujícího kalendářního čtvrtletí. Výpověď Člena je však účinná k výše uvedenému
datu pouze za předpokladu, že k takovému datu Člen uhradil Provozovateli veškeré své závazky vyplývající ze
Smlouvy.





Podpisem této formulářové smlouvy uzavírají Provozovatel a Člen Smlouvu o poskytování služeb v Klubu Provozovatele Členovi a o vzniku
členství člena v klubu. Pro účely této Smlouvy se „Klubem“ rozumí sportovně relaxační zařízení WELLNESS & SPA, PRIVATE CLUB MIDA na
adrese Pod Klaudiánkou 4c, 147 00 Praha 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Smluvní podmínky členství ve WELLNESS & SPA, PRIVATE
CLUB MIDA (dále jen „Podmínky“). Podpisem této smlouvy Člen potvrzuje, že se s obsahem Podmínek na zadní straně smlouvy seznámil,
porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat. Podpisem této Smlouvy se Člen dále zavazuje dodržovat Klubová pravidla a bere na vědomí, že jejich
porušení může být považováno za závažné porušení smluvních povinností.
Člen prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, který není překážkou využívání služeb Klubu. Dále se zavazuje, že bude dbát na to,
aby aktivním nebo pasivním tréninkem neohrozil své zdraví, psychickou a fyzickou kondici.
Člen souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro interní účely Provozovatele po dobu trvání členství v Klubu. Veškeré údaje
uvedené v tomto formuláři budou použity výlučně způsobem uvedeným v Podmínkách.

....................................................... ......................................................
podpis konzultanta Klubu
podpis Člena Klubu

v Praze dne ...................................................

Wellness Club MIDA
www.wellnessclubmida.cz
recepce@residencesmida.cz
Tel. recepce 739 421 127

Pod Klaudiánkou 4c – Podolí,
147 00 Praha 4
-1-
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I. Členství
Členem Klubu se může stát zásadně každá plnoletá, k právním úkonům způsobilá fyzická
osoba.
Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o členství (dále jen „Smlouva“) mezi
provozovatelem WELLNESS & SPA, PRIVATE CLUB MIDA na adrese Pod Klaudiánkou 4c, 147
00 Praha 4 a členem uvedeným ve Smlouvě (dále jen „Člen“).
II. Členská karta
Každý člen klubu obdrží po podpisu smlouvy účet a na vyžádání při složení zálohy 100,- Kč
přiřazenou čipovou kartu. Kartu je člen povinen po ukončení členství bez odkladu odevzdat
proti vrácení zálohy. Členská karta je osobní a nepřenosná a slouží k identifikaci člena. Člen
klubu je povinen chránit členskou kartu před poškozením, zničením či zneužitím.
Identifikace kartou může být nahrazena nebo doplněna identifikací osobní fotografií, která
bude vložena do klubové databáze.
Členská karta se vydává na dobu trvání členské smlouvy.
Případné poškození či ztrátu karty je člen povinen neprodleně oznámit provozovateli klubu.
Vystavení náhradní členské karty podléhá administrativnímu poplatku dle aktuálního ceníku.
III. Členské poplatky a úhrada služeb
Každý člen klubu hradí:
poplatky za zboží a využívání služeb klubu poskytovaných v rámci členství. Tyto poplatky se
platí: a) odečtením příslušné částky z předem složeného depositu v CZK na členské účet a to
buď složeného při každé návštěvě klubu nebo složeného na delší časové období v závislosti
na frekvenci návštěv klubu a rozsahu poskytovaných služeb b) formou předplaceného času
nebo vstupů na konkrétní služby.
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
Členství zaniká uplynutím doby, na kterou je členská smlouva uzavřena. Před uplynutím této
doby může 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.
Po zániku členství a vrácení členské karty má člen právo na vrácení vadia.
V případě, že si člen klubu do tří týdnů po ukončení členství nevyzvedne případný zbývající
kredit na své členské kartě sloužící k úhradě placených služeb, či rezervy sloužící k placení
konzumace, propadají tyto ve prospěch klubu.
V případě odstoupení od členské smlouvy je poslední den lhůty dnem zániku členství
Členství zaniká úmrtím člena 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. Nový člen klubu platí
pouze administrativní poplatek za převod. Při převodu členství obdrží novou členskou kartu.
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
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.
Náhradní členství lze uzavřít minimálně na dobu jednoho a maximálně na dobu šesti měsíců.
Individuální výjimky jsou možné pouze se souhlasem provozovatele klubu. Postoupení
členství na náhradního člena podléhá administrativnímu poplatku obdobně jako při převodu
členství. Návrat členství původnímu Členovi klubu poplatku nepodléhá.
VII. Povinnosti Člena klubu
Člen klubu je povinen řídit se návštěvním řádem klubu (klubová pravidla),
nedílnou součást těchto
smluvních podmínek, zejména je povinen:
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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 umožnit vstup jedné nebo více
osobám, které přišly v doprovodu Člena Klubu jako jeho hosté.
Tento vstup je pro hosta zpoplatněn dle aktuálního ceníku služeb.
Host je povinen řídit se při vstupu do klubu 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), ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty,
peníze a jiné cennosti odpovídá provozovatel pouze do výše 5.000,- Kč. Člen je osobně
odpovědný za bezpečné uzamknutí svých šatních skříněk. Peníze a jiné cennosti nesmí být
ponechávány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních
skříňkách. Provozovatel neodpovídá za peníze nebo další cenné věci, které by byly z šatních
skřínek odcizeny, s výjimkou uvedenou ve výše uvedeném odstavci.
Člen odpovídá provozovateli za škodu způsobenou zaviněním a porušením právních
předpisů, Smluvních podmínek, dobrých mravů či porušením povinností vyplývající z členství
v Klubu. Člen dále odpovídá zaviněním a poškozením majetku Provozovatele, zejména
zařízení nebo vybavení Klubu.
X. Vyšší moc
Klub 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 zápisného ani na
vrácení jiných 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
Člen je povinen oznamovat Provozovateli jakoukoli změnu osobních údajů uvedených ve
Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
Provozovatel oznamuje veškeré změny a podmínky na webových stránkách anebo v
prostorách Klubu. Shodným způsobem bude Provozovatel zveřejňovat i další významné
informace, zejména změny Ceníku a Klubových pravidel. O účinnosti změn platí, co je
uvedeno níže v tomto článku.
Provozovatel je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat v souladu s
ustanoveními těchto Podmínek. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti
prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po jejich zveřejnění v prostorách Klubu.
Aktuální znění Podmínek je vždy k dispozici v prostorách Klubu a na vyžádání u
Provozovatele.
Člen Klubu prohlašuje, že se aktivit v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a tělesné i
duševně připraven je absolvovat.
Podpisem Smlouvy Clen prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával ve
Smlouvě uvedené osobní údaje, a to za účelem evidence Členů a zasílání sdělení týkajících se
činnosti Klubu anebo třetích osob, a to formou sms zpráv, emailu, pošty či prostřednictvím
mobilní aplikace. V případě, že Člen nesouhlasí se zasíláním sdělení, nebo pokud preferuje
pouze určitou formu těchto sdělení, je oprávněn kdykoli zasílání sdělení vyloučit či omezit, a
to formou písemné žádosti zaslané Provozovateli. Vyloučit či omezit zasílání sdělení je Člen
oprávněn již při podpisu Smlouvy.
Ve věcech výslovně neupravených Smlouvou nebo těmito Podmínkami se vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran lidí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se
dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §) 1764 - 1766, §§
1793 - 1795, § 1971, §§ 1977 - 1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
Člen prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil se zněním těchto
Podmínek a prohlašuje, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
Člen Klubu svým podpisem potvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil se zněním
těchto Podmínek a Klubovými pravidly vypracovanými Klubem a prohlašuje, že s jejich
obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
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.
Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2018

