
 

 

 

PLAVECKÝ KLUB SLÁVIA VŠ PLZEŇ z.s. 

PLAVECKÝ BAZÉN SOKOLOVSKÁ 46, 323 00 PLZEŇ 

tel. 373 300 333 
jako provozovatel objektu – posilovny, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek 

pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující 
 

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY 
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů posilovny, jejich práva a povinnosti. 
2. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele posilovny a jejího příslušenství a tito jsou povinni jej dodržovat. 
3. Vstupem do prostoru posilovny uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto Provozního řádu. 
4. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem zákazu vstupu. 
 

 
II. Všeobecná pravidla užívání prostor posilovny 

 

1. Časové využívání prostor posilovny je dáno otevírací dobou budovy, kterou stanovuje provozovatel budovy. 
Tento si vyhrazuje právo změn. 

2. Osoba získává právo vstupu do posilovny řádným zaplacením vstupného v pokladně budovy a stává se tak 
řádným návštěvníkem. 

3. Návštěvníci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. 
4. Veškeré zařízení posilovny je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno. 
 

 
III. Provozní zásady užívání prostor posilovny 

 

1. Vstup do posilovny je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení. 
2. Do sportovního úboru se převléká výhradně v šatně k tomu určené. Provozovatel neručí za odložené cennosti 

(peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony apod.). Cenné věci lze odložit v pokladně objektu. 
3. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou, či speciální sálové obuvi, 

která nepoškozuje povrch. Při zjištění porušení tohoto pokynu je provozovatel oprávněn takové osobě 
neumožnit vstup do posilovny. 

4. Osvětlení posilovny zapíná návštěvník podle potřeby vždy na začátku cvičení a vypíná po ukončení. Pokud ví, 
že po něm pokračují další návštěvníci, osvětlení nevypíná. 

5. Otevírání oken posilovny k větrání provádí návštěvník podle potřeby, před odchodem z posilovny je opět 
uzavře. 

6. Všechny osoby jsou povinny udržovat v posilovně pořádek a čistotu. 
7. Jakékoliv škody na zařízení posilovny a cvičebním náčiní jsou návštěvníci povinni nahlásit v pokladně budovy 

a tam se zapíší do knihy pro tyto účely určené. 
 

 
IV. Bezpečnostní zásady užívání prostor posilovny 

 

1. Všichni návštěvníci posilovny se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení tak, aby 
neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob. 

2. Do posilovny chodí návštěvníci zdrávi. 
3. Do posilovny je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, v případě problémů bude 

neprodleně přivolána policie. 
4. V posilovně (resp. v celé budově) je zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek. 
5. Vstup do posilovny povolen od 18-ti let, od 15-ti let pouze v doprovodu dospělé osoby. 

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Všichni návštěvníci posilovny jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát na jeho dodržování. 
2. Provozovatel budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena  
       a vyvozovat z nich příslušná opatření. 
3. Nedodržování provozního řádu má za následek napomenutí vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení 

vstupného. 
4. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do posilovny. 
5. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 2. 1. 2013. 


