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Prevádzkový poriadok fitnes –klubu/ 

obecnej posilňovne v Pucove. 

 

Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu 
/obecnej posilňovne (ďalej len fitnes – klub) a používanie strojov a 
nástrojov fitnes - klubu, dostupných vo vyhradených priestoroch Požiarnej 
zbrojnice Pucov, zriadených obcou Pucov. 

 

Čl. I. 

Právo na prístup 

 

1. Fitnes - klub je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Pucov. 

2. Obyvatelia iných obcí môžu navštevovať fitnes - klub len so súhlasom 
správcu alebo starostu obce Pucov. 

 

 

 

 

 



Čl. II. 

Registrácia používateľa 

 

1. Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v knihe 

návštev, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom fitnes - klubu a 

súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je uložená a 

vedená u správcu fines - klubu p. Miroslava  Ustaníka na č. d. 17. 

2. V knihe návštev uvedie návštevník všetky údaje, ktoré umožnia jeho 

identifikáciu, meno a priezvisko a úplnú adresu trvalého bydliska. 

3. V prípade, ak je záujemca mladší ako 15 rokov, uvedie v evidencii svoje 

identifikačné údaje sprevádzajúca osoba (čl. II, ods. 2) s vyznačením 

mena používateľa v poznámke. 

4. Sprevádzajúca osoba je osoba, ktorou je rodič alebo osoba staršia ako 

18 rokov splnomocnená rodičom na sprevádzanie osoby mladšej ako 15 

rokov. 

5. Pravdivosť údajov podľa bodu 2. – 3. preukazuje používateľ (resp. 

sprevádzajúca osoba) v prípade kontroly preukazom totožnosti ( obč. 

preukaz, vodičský preukaz). 

6. Návštevník používa zariadenia na cvičenie na vlastné riziko a na vlastnú 

zodpovednosť. 

7. Návštevník si je vedomý, že Obec Pucov nenesie žiadnu zodpovednosť 

za úrazy vzniknuté v priestoroch fitnes - klubu alebo počas cvičenia a nie 

je zabezpečený odborný dozor. 

8. Návštevníci od 15 do 18 rokov musia predložiť pri registrácií čestné 

prehlásenie zákonného zástupcu, že zákonný zástupca a návštevník od 15 

do 18 rokov sú si vedomí podmienok v čl. II. bod 6 a 7. 

 

Čl. III. 

Evidencia 

 

1. V Knihe návštev vyznačí návštevník okrem údajov požadovaných v čl. 

II, bod 2, dátum, čas príchodu a čas odchodu. 



2. Pravdivosť týchto údajov potvrdzuje používateľ svojím podpisom. 

 

Čl. IV 

Režim používania klubu  

 

1. Návštevník je oprávnený navštevovať fitnes - klub v otváracích 
hodinách. Čas na cvičenie je max 90 minút. 

2. Kľúče od fitnes - klubu si môže návštevník vyzdvihnúť u správcu , alebo 
na obecnom úrade v čase úradných hodín. 

3. Deti do 15 rokov môžu navštevovať klub len v sprievode osoby staršej 
ako 18 rokov. 

4. Návštevník berie na vedomie, že jeho činnosť vo fitnes - klube  môže 
byť monitorovaná technickým prostriedkami. 

5. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám. 

6. Poplatok a pravidlá pre členov fitnes - klubu  je určený v dodatku č. 1. 

a č. 2. tohto prevádzkového poriadku. 

7. Poplatok za jednorazový vstup sa platí vopred pred vstupom do klubu 

správcovi, alebo pracovníkom obecného úradu, dodatok č.1. 

8. Vo fitnes - klube  je dovolené konzumovať len nealkoholické nápoje. 

9. Vstup do fitnes - klubu je minimálne pre 2 osoby a maximálne pre        

4 osoby. 

10. Správca a starosta obce si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania 

prevádzkového poriadku a údajov uvádzaných návštevníkom v knihe 

návštev. 

 

Čl. V. 

Povinnosti 

 

1. Pre vstup do areálu požiarnej zbrojnice je návštevník povinný použiť 

výhradne vchod pre fitnes - klub. 



2. Vo fitnes -  klube je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred 
odchodom ho dať do pôvodného stavu). 

3. Pri vstupe do fitnes - klubu  je každý povinný prezuť sa. 

4. S nástrojmi a náradím fitnes - klubu zaobchádzať zodpovedne a šetrne. 

5. Posilňovacie stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na 
použitie. 

6. Pri zistení akýchkoľvek chýb či poškodení treba ihneď informovať 
kompetentnú osobu.  

Čl. VI. 

Obmedzenia 

 

1. Vo fitnes -  klube  je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické 
nápoje. 

2. S náradím fitnes - klubu  je zakázané opúšťať miestnosť klubu. 

3. Prísny zákaz využívať priestory fitnes - klubu  na iné účely ako je 
určené. 

 

Čl. VII. 

Sankcie za porušenie 

 

1. V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno 
návštevníkovi odoprieť prístup do fitnes - klubu. 

2. Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody 
uhradiť v plnej výške. 

3. Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku 

rieši správca klubu a starosta obce. 

 

 

 

V Pucove  20.1. 2015                                                  Ing. Metod Sojčák 

                                                                                   starosta obce 



Dodatok č. 1. 
 

Poplatok. 

Poplatok pre návštevníkov fitnes - klubu /obecnej posilňovne za 90 minút 
je nasledovný: 

Jednorazový vstup......................................................1€ 

Člen fitnes - klubu .................mesačný členský poplatok 5€ 

 

Dodatok č. 2. 

 

Členstvo v klube 

 

Členom fitnes - klubu sa stáva každý návštevník, ktorý uhradí mesačný 
členský poplatok. Každý člen má právo používať obecnú posilňovňu 
v mesiaci za ktorý bol uhradený členský poplatok. Členstvo zaniká 
neuhradením členského poplatku. Každý člen má povinnosť zúčastniť sa 
pravidelného upratovania podľa rozpisu a občasných brigád pri údržbe 
posilňovne.   

 

V Pucove 20.1.2015 

 

Schválené členmi fitnes - klubu Pucov. 

 

Podpisy členov:.................................................................................. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 



Otváracie hodiny fitnes - klubu. 
Pondelok 10.00 21.00 
Utorok 10.00 21.00 
Streda 10.00 21.00 
Štvrtok 10.00 21.00 
Piatok 10.00 21.00 
Sobota 13.00 21.00 
Nedeľa 13.00 21.00 

 

Mimo otváracích hodín len po dohode so 
správcom fitnes – klubu alebo starostom obce. 

 


