B- Pole Studio
Hrnčířská 761
Česká Lípa, 470 01
IČO: 01445065

Provozní řád
1. Každý návštěvník B-Pole Studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem.
2. B-Pole Studio je určeno ke sportovnímu využití.
3. Otevírací doba platí dle aktuálního rozvrhu lekcí.
4. Vstup je možný pouze po zaplacení jednorázového vstupného (hotově nebo kreditem
přes rezervační systém) nebo po zaplacení kurzovného.
5. Kurzisté jsou povinni zaplatit na první hodině kurzu zálohu 500,- Kč. Zbytek
kurzovného jsou povinni doplatit do 4 týdnů od začátku kurzu.
6. Jednorázové vstupné a záloha na kurz 500,- Kč jsou nevratné.
7. Kurzovné lze vrátit poměrnou částí pouze při věrohodném doložení zdravotních
problémů.
8. Lekce rezervované přes kreditní rezervační systém lze odhlásit maximálně 3 hodiny
před začátkem lekce. Poté není možné kredit vrátit zpět. Můžete za sebe ale poslat
náhradu.
9. Za zameškané lekce v kurzech nelze vrátit kurzovné. Zameškané lekce si lze nahradit
na jiných lekcích v rozvrhu, pouze pokud byla zameškaná lekce omluvená minimálně
3 hodiny před začátkem lekce lektorce, na telefonu 731808485 nebo přes e-mail
bpolestudio@gmail.com .
10. Zameškané lekce lze nahrazovat v době trvání kurzu plus 2 kalendářní týdny po
skončení kurzu. Poté lekce propadají. O prodloužení náhrad lze požádat, pokud má
cvičenec vážné zdravotní problémy, které lze věrohodně doložit.
11. Náhrady je nutné předem rezervovat.
12. Pokud není rezervace náhrady zrušená min. 3 hodiny před začátkem lekce, propadá.
13. Vstup je povolen pouze v čisté sportovní obuvi nebo na boso.
14. Pokud cvičenec trpí zdravotními problémy, je na jeho vlastním rozhodnutí, zda je pro
něj cvičení bezpečné. Provozovatel za jeho zdravotní stav nenese žádnou
zodpovědnost.

15. K převlékání slouží šatna. Odkládání věcí je na vlastní riziko a B-Pole Studio za ně
neručí.
16. V prostorách Studia je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
17. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na sportovní
plochu zakázán.
18. Provozovatel nese zodpovědnost za dodržování čistoty a pořádku v prostorách Studia.
19. Před cvičením je cvičenec povinen zkontrolovat sportovní pomůcky, které využívá
a případnou závadu ihned nahlásit.
20. Po ukončení lekce je cvičenec povinen vrátit sportovní pomůcky do původního stavu.
21. Cvičenci v prostoru B-Pole Studia cvičí na vlastní nebezpečí.
22. Cvičenci jsou zodpovědní za škody vzniklé porušením provozního řádu.
23. Osoby nedodržující provozní řád mohou být ze Studia vykázáni.

V České Lípě dne 1.9.2018

