
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
Provozní řád posilovny 
Vnitřní předpis gymnázia, čj.: 5028jj17                        V Jevíčku 3. 11. 2017 
 
 

1.Vstup do fitness centra je možný pouze ve dnech provozu domova mládeže. Provoz fitness centra začíná otevírací a končí zavírací 
hodinou (viz. Provozní deník posilovny a provozní doba). Mimo tuto dobu je vstup do fitness centra zakázán. V době školních 
prázdnin, ředitelského volna a státních svátků je fitness centrum uzavřeno. 

2.Studenti Gymnázia Jevíčko mají pro vstup vyhrazeny určené hodiny (viz sportovní kroužek na DM), mimo tuto dobu jsou povinni 
zakoupit si jeden ze dvou druhů permanentních vstupenek. Zájemci z řad veřejnosti si zakoupí permanentní vstupenku 
v kanceláři školy a zaplatí zálohu 200,-Kč (náhrada v případě ztráty klíče) za klíč od posilovny. Záloha za klíč bude vrácena 
(pokud návštěvník posilovny neztratí klíč) poslední týden v červnu v kanceláři školy. 

3.Zaměstnanci gymnázia mají vstup do posilovny zdarma. 
4.Vstup do posilovny je na vlastní nebezpečí, v posilovně není dozor.  
5.Osobám mladším 18 let je vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.  
6.Fitness centrum není dětské hřiště ani dětský koutek. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za své děti, které nesmějí v zařízení 

pobíhat, volně přecházet a blokovat cvičební stanoviště. Musí se zdržovat v blízkosti rodičů.  
7.Každý cvičenec je povinen po příchodu předložit oprávnění ke vstupu (permanentka). Jednotlivé vstupné není k dispozici. Na 

vychovatelně DM obdrží návštěvník klíč od posilovny a předá permanentní vstupenku. Do permanentní vstupenky na 10 ná-
vštěv je mu zaznamenán vstup. Po ukončení cvičení odevzdá na vychovatelně klíč a dostane zpět permanentní vstupenku. 

8.Návštěvníci jsou povinni přezouvat se a převlékat se na místě k tomu vyhrazeném. Osobní věci se ukládají do uzamykatelných 
skříněk. Rovněž obuv ve vhodném obalu (např. igelitový nebo mikrotenový sáček) se ukládá do skříňky. Klíče od šatních skříněk 
jsou k dispozici přímo v zámcích, po skončení cvičení zůstává klíč v zámku a skříňka otevřena.  V případě uložení osobních věcí 
na jiném místě nenese provozovatel posilovny žádnou odpovědnost za případnou ztrátu. 

9.Každý cvičenec je povinen používat sportovní úbor, čistou cvičební obuv a vlastní ručník pro otírání skvrn od potu na stanovištích.  
10.Starším cvičencům doporučujeme před zahájením cvičení konzultaci s lékařem. 
11.Do prostoru posilovny je zakázáno vstupovat s jídlem. 
12.V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Podnapilým osobám je vstup zakázán. 
13.V prostorách fitness centra je zakázáno manipulovat s okny, bezpečnostními zámky, elektrickými zařízeními (kromě dálkového 

ovládání přehrávače), jističi atd. 
14.Vychovatelé na DM neručí za drahé předměty, šperky a větší částky peněz, které si návštěvník přinese s sebou do zařízení ani za 

volně uložené osobní věci a obuv. 
15.Každý návštěvník posilovny je povinen uvést stanoviště, na kterém cvičil, do původního stavu, je zakázáno přemisťovat posilovací 

stroje nebo lavičky. 
16.Příchod i odchod je návštěvník povinen zapsat do provozního deníku. 
17.Každý návštěvník je povinen šetřit vybavení, vodu a elektrickou energii. 
18.Zjištěnou závadu je návštěvník povinen hlásit na DM a je povinen zapsat ji do provozního deníku. 
19.Záměrně způsobenou škodu na zařízení uhradí viník. 
20.Provozovatel fitness centra si vyhrazuje právo na úpravy návštěvního i vnitřního řádu zařízení v zájmu zkvalitnění poskytovaných 

služeb a bezpečnosti návštěvníků. 
21.Nikdo ze cvičících nesmí umožnit neoprávněný vstup další osobě. 
22.Za porušení návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z fitness centra, při soustavném porušování návštěvního řádu bude pro-

voz posilovny pro veřejnost ukončen. 
 

Účinnost: od 1. 12. 2017 
Jiří Linhart, správce posilovny, odpovědný zástupce 
Hana Korbelová, odpovědný zástupce 
Josef Huf, odpovědný zástupce 
Petr Veselka, odpovědný zástupce 
Věra Vafková, odpovědný zástupce 
Darina Gnipová, odpovědný zástupce 
Iveta Blahová, odpovědný zástupce 
 
Tímto řádem se ruší provozní řád posilovny čj.: 5028jj15 

Mgr. Jiří Janeček v. r. 
ředitel gymnázia 


