PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY NA KOLEJI K3
Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PPROVOZ POSILOVNY
Posilovna je v provozu pro studenty a zaměstnance JU (dále jen návštěvníky) denně v době od 8:00 hod do 22:00.
Posilovna je určena pro návštěvníky, kteří chtějí sportovat a respektují tento Provozní řád. Jsou povinni dodržovat
zpracované Pokyny pro bezpečné cvičení na posilovacích strojích. Cvičení jsou prováděna na vlastní nebezpečí.
Za případný úraz nenese KaM zodpovědnost.
Minimální počet cvičících v posilovně jsou 2 osoby z důvodu poskytnutí první pomoci.
Maximální počet je 20 návštěvníků.
Použití posilovny je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku služeb. Poplatek se vybírá na recepci koleje oproti
pokladnímu dokladu.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ POSILOVNY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dodržovat tento Provozní řád a pokyny provozovatele.
Po vstupu do posilovny se přezouvat a po dobu pobytu v posilovně nosit vhodnou sportovní obuv. Dbát na
bezpečnost svou i ostatních návštěvníků posilovny. Předcházet vzniku úrazů.
Používat zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.
Udržovat pořádek a čistotu v posilovně i okolo ní.
Nenechávat v posilovně žádné potraviny a nápoje.
Zacházet šetrně s veškerým zařízením a vybavením posilovny a neničit jej.
Sportovní potřeby vracet na původní místo.
Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlásit neprodleně na recepci.
Před odchodem z posilovny zkontrolovat, zda jsou zavřená okna a zhasnutá světla.
Při odchodu zamknout dveře do posilovny a klíč odevzdat na recepci.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH POSILOVNY
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kouřit a používat otevřený oheň (zejména svíčky).
Požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky.
Záměrně poškozovat zařízení a vybavení posilovny.
Používat poškozené zařízení a vybavení posilovny (hrozí riziko úrazu).
Provádět neodborné opravy nebo nepovolené úpravy technického vybavení a zařízení.
Jakkoliv zasahovat do elektrické instalace.
Přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví a předměty, které nesouvisí s provozem posilovny.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do posilovny zakázán!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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158

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Návštěvník posilovny je povinen uhradit škody jím způsobené.
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka z posilovny.
Za odložené věci ponechané bez dozoru v prostorách posilovny KaM neručí.
V V Českých Budějovicích, dne ………………………

…..……………………………………………………..
Schvaluji:
ředitelka
Bedřiška Karasová

Součástí tohoto Provozního řády je Seznam návštěvníků se jmény a podpisy o seznámení se s povinnostmi.
ZZpracoval: Miloslav Švarc, OZO v prevenci rizik, číslo osvědčení ROVS/329/PRE/2020

