
PROVOZNÍ ŘÁD SPINNING® CENTRA 

Všechny lekce SPINNING® programu jsou vedeny řádně vyškolenými SPINNING® instruktory s 

platnou licencí od společnosti Mad Dogg Athletic, Inc. Klient je povinen se řídit instrukcemi 

SPINNING® instruktora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení SPINNING® 

instruktora, může být z lekce vykázán, bez nároku na vrácení vstupného. 

Pokud má klient jakékoliv zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plné míře absolvovat lekci 

v rámci SPINNING® programu, je povinen toto omezení instruktorovi oznámit před každou lekcí 

SPINNING® programu. Klient absolvuje lekce SPINNING® na vlastní nebezpečí. 

Nezletilým osobám mladším 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. 

Přítomnost takové osoby je nutno předem nahlásit SPINNING® instruktorovi. 

Klienti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Po každé lekci SPINNING® programu musí 

očistit své kolo za použití hygienických prostředků, které jsou v provozovně k tomuto účelu volně 

dostupné. 

Klient nesmí, vyjma základního nastavení, manipulovat s kolem na SPINNING®. Každou závadu 

či nedostatek na kole nahlásí instruktorovi a ten zjedná nápravu. 

Vstup do provozovny je povolen jen ve cvičebním úboru a čisté sportovní obuvi. V případě 

špinavé obuvi můžete být vykázáni z lekce SPINNING® programu bez nároku na vrácení 

vstupného. Každý klient by měl mít s sebou čistý ručník a dostatečnou zásobu tekutin. 

Před začátkem lekce je klient povinen uhradit vstupné dle aktuálního ceníku instruktorovi. 

Pokud vlastní permanentku nebo poukaz na volný vstup, vyřídí veškeré nutné formality s tím 

spojené před každou lekcí SPINNING® programu s instruktorem. 

Každou plánovanou lekci SPINNING® programu je nutné si předem rezervovat. Pro rezervaci 

lekce je nutné mít alespoň jednu lekci předplacenou. Rezervaci je možno provést osobně, 

telefonicky (SMS), emailem nebo pomocí on-line registračního systému. 

Zrušit rezervaci je možné nejpozději 6 hodin před zahájením lekce SPINNING® programu. 

Jestliže je rezervace zrušena méně než 6 hodin před zahájením lekce, jde tato rezervace do burzy, 

kde si jí může vzít jiný klient. V opačném případě je lekce započtena jako odjetá a sportcentrum si 

vyhrazuje právo požadovat u zákazníka platícího v hotovosti uhrazení plné ceny vstupného. U 

klienta s permanentkou dojde k odečtení lekce z permanentky automaticky. Klientům, kteří se 

opakovaně nedostaví na rezervovanou lekci, nemusí být v budoucnu možnost rezervace 

poskytována. 

Provozovatel si vyhrazuje právo změny instruktora dané lekce, změny začátků lekce a případně 

zrušení lekce, buď z důvodu vyšší moci nebo nesplněného minimálního počtu rezervovaných kol 

(minimálně 3 klienti). Provozovatel se zavazuje vyrozumět klienta o zrušení lekce na přiložený 

kontakt v registraci. Účastník ve vlastním zájmu sleduje aktuální rozvrh v online registracích. 



Prosíme, nahlašujte se na lekce SPINNING® programu, o které máte vážný zájem a pokud víte, 

že na lekci nemůžete dorazit, tak co možná nejdříve místo na hodině uvolněte jiným zájemcům - 

DĚKUJEME. 

Oznamte instruktorovi, že jste nováčky v tomto sportu a on se Vám bude náležitě věnovat. 

Nebojte se na cokoliv zeptat, Váš instruktor je tu pro Vás. První lekci zaměřte především na 

osvojení techniky a nesnažte se lámat sportovní rekordy. 

Osobní věci a svršky je možno odkládat v šatně. Klient má možnost požádat obsluhu o uložení 

cenných předmětů či peněžní hotovosti do privátních prostor SPINNING® centra. Za věci, které 

jsou v šatně, provozovatel neručí. Při poškození nebo znečištění vybavení prostor účtuje 

SPINNING® centrum odpovídající finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do 

původního stavu. Pokud klient ohrožuje bezpečnost vlastního zdraví a bezpečnost zdraví ostatních, 

má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování v činnosti. 

Pomůcky a přístroje pro každého zákazníka se používají čistě umyté a desinfikované. K 

desinfekci jsou používány přípravky : Incidur Spray, Desprey (s virucidním účinkem v 

koncentracích a expozicích dle návodu na etiketě). Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují 

zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. K zabránění 

vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, se střídají min.1 

x měsíčně desinfekční přípravky s různými aktivními látkami. 

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát týdně 

navlhko s použitím desinfekčních prostředků Incidur, Desam OX (s virucidním účinkem a expozicích 

dle návodu na etiketě). Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát týdně s použitím 

desinfekčních prostředků Domestos, Savo WC a Savo Prim. Odpadkový koš se vyprazdňuje 

minimálně 1 x týdně s následnou očistou a desinfekcí. Malování provozovny se provádí při 

znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň 1x do 

roka. Umývadla, vaničky, vany nebo mísy k umývání musí být pro každého zákazníka čisté a 

dezinfikované. 

Děkujeme Vám, že akceptujete naše požadavky, které jsou bez výjimky platné pro všechny 

návštěvníky, a jsou tu pro Vaše bezpečí a pohodlí. 

 


