
Provozní řád    

Fitness centrum KingKong 
VIP 

Provozovatel: Lucie Vajnerová  IČ 69331995 

 Tel. 777 077 785/e.mail trener.lucie@tiscali.cz 

Bahenní 1396,Strakonice –Jezárky, 386 01 

s platností od 4.2.2013 

1, Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem. 

2, Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití a k rychlému 
občerstvení s doplňky stravy hygienicky balené. 

3, Fitness centrum je v provozu podle otevírací doby.(otvírací doba se 
může upravit ve státní svátek na dobu omezenou.) 

4, Vstup do fitness centra je možný pouze zaplacením jednorázového 
vstupu či s platnou permanentkou. Permanentky mají omezenou 
platnost podle výběru.Permanentka na Skupinové lekce má platnost 
pouze 6 měsíců od data vystavení.Prodloužení permanentky není možné, 
pouze na základě vážného onemocnění nebo úrazu a to při předložení 
zprávy od lékaře. 

5, Osoby mladších 15 ti let mohou fitness centrum navštěvovat pouze za 
doprovodu osoby starší 18 ti let nebo při prokázání písemného souhlasu 
rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za 
případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele 



způsobené pohybem dítěte - Provozovatel a personál nenesou žádnou 
odpovědnost za osoby mladších 15 ti let. 

6, Osoby trpící vážnou chorobou zejména srdeční nebo oběhovou by svůj 
stav mněli zkonzultovat se svým ošetřujícím lékařem a vyžádat si 
souhlas ke cvičení ve fitness centru. 

7,Vstup do fitness centra je dovoleno pouze v čisté obuvi a ve vhodném 
čistém oblečení. Každý návštěvník se přezuje do čisté obuvi a boty uloží 
do botníku u vchodových dveří. 

8, Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů 
a ochrany koženky na strojích před působením potu. Případné znečištění 
řeší s obsluhou kde si vyžádá dezinfekční prostředek k tomu určený a 
koženku očistí. 

9, Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí do původního 
stavu, všechny činky, kotouče,podložky a jiné příslušenství mají své 
místo, záměrně nepoškozuje a cvičí tak, aby nepoškodil stroje a nerušil 
případným hlukem ostatní klienty fitness centra Kingkong VIP. 

10, K převlékání a odložení věcí slouží šatny, za klíček od šaten 
návštěvník ručí, při ztrátě je povinen hradit výměnu zámku. Za cennosti 
odložené v šatní skřínce provozovatel ani personál nenesou žádnou 
odpovědnost. 

 11, V prostorech fitness centra King-Kong platí přísný zákaz kouření a 
používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných 
látek je vstup do fitness centra přísně zakázán.Dále platí přísný zákaz 
používaní AS v prostorách fitness centra Kingkong VIP. 

12,Nápoje odkládejte na vyhraněný prostor pro nápoje. Recepce slouží 
pouze ke komunikaci s návštěvníkem – NEODKLÁDEJTE LÁHVE S NÁPOJI 
NA RECEPČNÍ PULT.(za recepcí jsou notebooky a dokumenty) 
Konzumace jídel v prostoru vyhrazeném na cvičení je zakázáno. 

13, Pro potřeby první pomoci je na baru lékárnička vybavená dle 
platných předpisů v souladu s poskytovanými službami. 



14, Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru 
fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením 
provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie hlaste obsluze. 

15, Cvičenci v prostoru fitness cvičí na vlastní nebezpečí. Pokud by jste 
objevili závadu na stroji jsou povinni neprodleně ji nahlásit obsluze, 
která závadu bud ihned odstraní nebo do jejího odstranění je cvičení na 
stroji přísně zakázáno. 

16, Provozovatel fitness centra King-Kong nezodpovídá za vzniklé úrazy 
nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením nebo jiným 
pohybem. 

17, Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte trenéra 
nebo obsluhu . Obsluha je řádně proškolena výrobcem Power systému 
LAX a obdržuje licence v oboru fitness sportu a kulturistiky. 

18, Při výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně 
opustit veškeré prostory fitness centra. 

19, V prostorách fitness centra je zakázáno pod pokutou 50 000 Kč 
fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor 
fitness centra bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to 
všem platícím i neplatícím osobám bez vyjímky. Fitness centrum 
Kingkong VIP se přísně řídí směrnicemi EU- GDPR pro ochranu osobních 
práv klienta. 

20, Klient nedodržující provozní řád může být z fitness centra vykázán. 
Prostory fitness centra jsou střeženy kamerovým systémem. 

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašem odhodlání pravidelně cvičit a 
strávit mnoho hezkých chvil ve Fitness Kingkong VIP 

Provozovatel Fitness Kingkong VIP Lucie Vajner 

 

 


