PROVOZNÍ ŘÁD REKONDIČNÍHO CENTRA VŠTJ MEDICINA PRAHA
•

Rekondiční centrum je tělovýchovné zařízení určené výhradně členům VŠTJ Medicina Praha.

•

Vstup do rekondičního centra je povolen zájemcům od 15 let.

•

Saunu mohou navštěvovat děti od 7 let a pouze v doprovodu rodičů.

•

Objednávky jednotlivých služeb a procedur je možné vyřídit osobně na sekretariátu RC nebo na tel.
224 965 721, 777 715 622 v době 7:00 – 12:30 a 13:00 – 20:30 hod.

•

Při příchodu na objednanou proceduru klient ohlásí svůj příchod na sekretariátu RC, po vyzvednutí
členské karty přejde do určených prostor zvoleného programu.

•

Odhlášení objednané procedury je možné učinit bezplatně 24 hod předem, později odhlášená
procedura propadá bez možnosti náhrady. V takovém případě je nutné propadlou proceduru uhradit.

•

Objednané procedury je možné přesouvat během dne do volných hodin nejpozději hodinu před
začátkem procedury.

•

Odložené věci v šatnách uschovat v zamykatelných skříňkách, označené klíče lze vyzvednout proti
členskému průkazu s členskou kartičkou na sekretariátu RC. V případe poškození či ztrátě klíče
nebo poškození zámku je nutno uhradit 50 Kč.

•

Pro zachování plynulosti provozu RC žádáme klienty o dodržení časů příchodů a odchodů z
jednotlivých procedur.

•

Při první návštěvě RC bude klient poučen o provozu jednotlivých strojů a zařízení odborným
instruktorem. Klient bude dbát jeho pokynů týkajících se spuštění a ukončení činnosti jednotlivých
přístrojů.

•

Upozorňujeme klienty, že RC nepřebírá odpovědnost za případné ztráty cenných předmětů.

•

Členové RC mají povinnost sledovat změny provozního řádu.

•

Zapomenuté osobní věci se ukládají do krabice na konci chodby pod nástěnkou po dobu jednoho
týdne a následně zlikvidovány.

•

V celém prostoru RC je zakázáno kouřit!!!

•

Omluvy z hodin budou akceptovány pouze telefonicky, omluvy formou SMS NEPLATÍ!!

•

Po poslední večerní hodině jsou klienti povinni do 15 minut opustit prostory šaten. Po přetažení této
lhůty je možné, že bude odečtena další hodina.

•

Čekací doba na danou hodinu cviční je max. 20 min. Poté hodina bez náhrady propadá.

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování těchto pravidel.

