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Vá!ení klienti,
pro zaji"t#ní bezpe$nosti va"í i v"ech, kte%í se o vás u nás starají, Vás 
prosíme o dodr!ování následujících pravidel:

1. P!ij"te k nám ji# p!evle$ení do sportovního oble$ení, u nás se jen p!ezujte do  
 sportovní obuvi ur$ené pro vnit!ní prostory. Nezapome%te si vzít více oble$ení tak,  
 abyste se po tréninku mohli bleskov& p!evléct do suchého. 'atny a sprchy pro vás  
 v(ak zatím otev!ít nem)#eme.
2. Nezapome%te, #e p!i pobytu u nás m)#e dojít ke zv*(ené kumulaci osob na  
 jednom míst&. P!esto#e je ji# mo#né cvi$it bez rou(ky, doporu$ujeme mít rou(ku  
 nebo jinou ochrannou pom)cku s sebou a pou#ívat ji v místech jako je recepce,  
 prostor na p!ezouvání, bar, prost& tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodn&j(í  
 variantu doporu$ujeme nap!. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit  
 v lékárnách.
3. Pokud je to mo#né, p!ineste si vlastní podlo#ku na cvi$ení.
4. Platby za cvi$ení preferujeme bezkontaktní.
5. Vodu, jiné nápoje $i potravinové dopl%ky si u nás m)#ete zakoupit, samoz!ejm& pouze  
 v balené podob&.
6. P!i vstupu do prostor fitness centra pou#ijte p!ipravené dezinfek$ní prost!edky  
 na ruce.
7. Svoji venkovní obuv ukli"te do své sportovní ta(ky, kterou umíst&te dle instrukcí   
 na(eho presonálu.
8. V#dy dodr#ujte bezpe$nou vzdálenost minimáln& 2 m od dal(ích cvi$ících.
9. Po ka#dém pou#ití stroje $i jiné pom)cky pou#ijte dezinfek$ní prost!edky. Stroj $i  
 pom)cku nejprve o$ist&te a následn& o(et!ete dezinfekcí, dezinfek$ní prost!edky  
 pro vás máme k dispozici. Postupujte pe$liv&, chráníte tak sebe i ostatní cvi$ící.
10. P!i pou#ití prostor toalet dodr#ujte bezpe$nou vzdálenost, po$kejte a# budou   
 p!íslu(né prostory volné tak, aby nedocházelo k sou$asné p!ítomnosti více osob  
 na jednom míst& ve vzdálenosti men(í ne# 2 metry. Dodr#ujte správn* postup  
 p!i mytí rukou a následnou dezinfekci.
11. P!i odchodu z fitness centra op&t pou#ijte dezinfek$ní prost!edek na ruce.

V#%íme, !e p%ísná hygienická opat%ení spole$n# zvládneme a vy se u nás 
budete cítit bezpe$n#. V p%ípad# jak&chkoliv otázek nebo provozních 
nedostatk' kontaktujte ná" personál. Jsme vám pln# k dispozici.
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