
VNÚTORNÝ PORIADOK

KASprof Security Gym 365
Vavrečka 311
029 01 Námestovo

Vypracovaný dňa:



Čl. 1 
Občianske združenie

KASprof Security bul team Orava
Sídlo: Oravské Veselé 440, 02962  Oravské Veselé
IČO: 42345839
SK NACE podľa ŠÚSR 93120 Činnosti športových klubov
vytvára pre svojich členov KASprof Security Cross Gym 365 (ďalej len 
“štúdio”)
Zodpovedný vedúci za prevádzku štúdia je ..............................................

Čl. 2 
Druh a spôsob využívania štúdia

Člen klubu môže v priestoroch štúdia využívať  nasledovné: posilňovňa, 
kardio zóna, zóna cvičenia s vlastným telom. Člen môže využívať  
priestory štúdia, ktoré sú vybavené strojmi na cvičenie, náradím a 
cvičebnými pomôckami na základe riadne zaplateného členského 
poplatku 24 hodín denne. Členské poplatky sa líšia vzhľadom na to, či 
člen reprezentoval klub, alebo len využíva priestory štúdia a zariadenia 
podľa vlastnej potreby.

2.1. Športovec - reprezentant
Pod pojmom športovec - reprezentant sa rozumie člen klubu, ktorý sa 
v prechádzajúcom roku aktívne zúčastňoval tréningov a reprezentoval 
KASprof Security bul team Orava na súťažiach minimálne 3 krát za jeden 
kalendárny rok. 

2.2. Športovec - amatér
Pod pojmom športovec - amatér sa rozumie člen klubu, ktorý 
nereprezentoval KASprof Security bul team Orava, nezúčastňoval sa 
súťaží a využíva priestory klubu a zariadenia len pre vlastnú potrebu. 
V prípade záujmu o účasť na niektorom z tréningov, môže tak učiniť za 
doplatok priamo na danom tréningu.

Čl.3
Podmienky štúdia a zásady zdravia členov klubu, trénerov a 

návštevníkov

Občianske združenie je povinné zabezpečiť udržiavanie priestorov 
v čistote a poriadku. V priestoroch musí byť dostatočné vetranie, 
osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody. 
Podlahy musia byť pružné a ľahko čistiteľné. V štúdiu je umiestnená 
lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom. V 
priestoroch je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Člen 
klubu pri používaní strojov, náradia, pomôcok musí postupovať podľa 
návodu výrobcu a podľa pokynov trénerov a zodpovedných pracovníkov.



Čl. 4
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa  členov klubu, trénerov, 

návštevníkov

1. Každá osoba je povinná pred vstupom oboznámiť sa s vnútorným 
poriadkom štúdia a bez výhrad ho dodržiavať. 

2. Člen klubu môže využívať priestory štúdia len na základe riadne 
zaplateného členského poplatku 24 hodín denne 7 dní v týždni.

3. Osobám mladším ako 12 rokov je vstup do štúdia zakázaný. Osoby od 
12 do 18 rokov sa môžu stať členmi klubu len so súhlasom zákonného 
zástupcu. Prevádzkovateľ ani tréner nenesie zodpovednosť za 
neplnoleté osoby.

4. Členom sa odporúča, aby sa pred prihlásením do klubu podrobili 
komplexnej lekárskej prehliadke

5. Skrinky v šatni sú určené na odkladanie cenných vecí.
6. Vstupovať do priestorov štúdia môže člen len vo vhodnej a čistej 

športovej obuvi a primeranom odeve. Na prezliekanie je určená 
označená šatňa.

7. Pri cvičení je člen povinný používať vlastný uterák ako podložku. V 
prípade znečistenia strojov a lavičiek je každý povinný náradie po 
sebe očistiť dezinfekčným prostriedkom.

8. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie štúdia sú 
členovia klubu povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú 
pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, 
ani k ohrozeniu vlastného zdravia, alebo zdravia ostatných.

9. Členovia klubu používajú všetko vybavenie štúdia na vlastnú 
zodpovednosť. Za poranenia, úrazy, ktoré si člen zapríčinil vlastnou 
nepatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu  a 
nerešpektovaním vnútorného poriadku neberie občianske združenie 
žiadnu zodpovednosť.

10. Člen je povinný okamžite ohlásiť bezpečnostnej službe na vrátnici, 
ktorá dozerá na celý objekt akúkoľvek poruchu zariadenia.

11. V celých priestoroch štúdia je prísny zákaz fajčenia.
12. Každý návštevník je povinný uposlúchnuť personál bezpečnostnej 

služby.
13. Po skončení cvičenia si musí člen klubu po sebe náradie odložiť.
14. Do štúdia je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a 

návykových látok, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú 
činnosť. Personál bezpečnostnej služby je oprávnený kedykoľvek 
vyzvať takéto osoby aby opustili priestory štúdia. To sa týka aj 
členov klubu, ktorí svojim chovaním ohrozujú, rušia, alebo obmedzujú 
iných členov v riadnom využívaní štúdia. Člen je povinný danej výzve 
okamžite vyhovieť.

15. Návštevník nesmie vykonávať v priestoroch štúdia reklamnú a 
propagačnú činnosť bez súhlasu občianskeho združenia.

16. Svojim podpisom na “Prihláške za člena klubu” súhlasí osoba s 
vnútorným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať. Pri opakovanom 
porušovaní vnútorného poriadku štúdia môže byť osoba vylúčená bez 
nároku vrátenia členského poplatku.

17. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.


