Klubová pravidla Wellness Club MIDA
Respektování níže uvedených pravidel i vám zpříjemní pobyt v našem klubu
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Členská karta, vstup do Klubu
Při uzavření členské smlouvy obdrží každý člen klubu členskou čipovou kartu.
Při každé návštěvě klubu je třeba v recepci členskou kartu odevzdat a po dobu
pobytu ji zde ponechat uloženou.
Při odevzdání členské karty obdrží každý člen klíč a čip, který mu umožní
přístup do šaten, zamykání jím vybrané skříňky a registraci veškeré konzumace
a placených služeb. Při odchodu z klubu bude úhrada za služby a zboží
odečtena z vloženého kreditu člena klubu (článek III. Smluvních podmínek
členství). Při odchodu z klubu člen vždy vrací na recepci čip a klíče a vyzvedává
si svou členskou kartu.
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.
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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
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Bezpečnost při parkování
Při parkování se řiďte pokyny zaměstnanců provozovatele a dbejte na
bezpečnostní předpisy umístěné v podzemí garáži.
Doporučujeme Vám nenechávat cenné předměty v autě.
Po zaparkování okamžitě vypněte motor.
Při odjezdu opusťte neprodleně prostor garáží
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Šatní skříňky
Ve vlastním zájmu dbejte, abyste si svoji skřínku vždy pečlivě uzamkli.
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.
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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.
V zájmu hygieny je nutné používat ve prostorách sprch, odpočívárny a parní
sauny ochrannou obuv (a to pouze obuv určenou do sprch). 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.
Holeni, stříhání vlasů, pedikúra a manikúra jsou v prostorách klubu zakázány.
Používání aromatických přísad a olejů je v sauně, whirlpoolu a páře dovoleno
po předchozím souhlasu provozovatele, resp. jeho zaměstnanců, jen se
souhlasem ostatních přítomných členů klubu.
Vyžadujeme zvýšenou pozornost při chůzi na mokré podlaze
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Všeobecná pravidla a ustanovení
Respektujte prosím tato doporučení provozovatele klubu:
V klubu se vždy chovejte slušně, tiše a ohleduplně tak, abyste nerušili jiné
členy.
Ve všech prostorech klubu kromě chodby od recepce do bowlingového baru se
přezouvejte do čisté obuvi.
Na cvičení používejte vhodné sportovní oblečení.
Ve všech prostorách klubu mimo prostor fitness a squashe je zákaz konzumace
vlastních přinesených potravin a nápojů.
Platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů bezprostředně před a při
cvičení, nedoporučuje se ani bezprostředně po cvičení.
Ve všech prostorách klubu platí zákaz kouření.
Fitness zónu a relaxační zónu je nutné opustit 30 minut před zavírací dobou.
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), ledaže by ke škodě
došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá do výše
5.000,- Kč.
Provozovatel očekává od všech členů respektování a dodržování klubových
pravidel a doporučení jeho zaměstnanců.
Běžná otevírací doba: Po-Pá 7:00-22:00 hod., So, Ne 7:00-22:00 hod. (o svátcích
je provozní doba a program jako v neděli). Po dohodě s provozovatelem je
možno sjednat individuální provozní dobu nebo vyhradit všechny prostory
klubu na určitou dobu uzavřené skupině členů.
Tato klubová pravidla tvoří nedílnou součást členské smlouvy.

Tato klubová pravidla jsou platná od 26.9.2008
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené ve Wellness Club MIDA.

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.

Provozovatel klubu si vyhrazuje právo možnosti změny a úpravy těchto pravidel

Squash
Hráčům squashe je vstup na kurty povolen pouze ve sportovním oblečení,
vhodné sálové obuvi a s ochrannými 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.
Při cvičení na posilovacím stroji používejte podkladový ručník.
Bowling
Bowling je možné hrát pouze ve speciální bowlingové obuvi vlastní nebo
zapůjčené v herně. V zapůjčené bowlingové obuvi není možné hrát na boso.
Ponožky je možno zakoupit v herně
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.
Na jedné bowlingové dráze může hrát maximálně 6 hráčů
Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny
nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.
Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí
K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu (začátek jednotlivých
drah). V žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.
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