PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
spoločnosti Born to Trick House s. r. o.

1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Prevádzkový poriadok spoločnosti Born to Trick House s. r. o. upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa ako aj návštevníkov
multifunkčnej telocvične Born to Trick House.

1.2

Úplné znenie tohto Prevádzkového poriadku je umiestnený taktiež na prvom poschodí na stene pri vstupe do multifunkčnej
telocvične Born to Trick House.

2

DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1

Pokiaľ nie je v texte tohto Prevádzkového poriadku uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:

2.1.1

„Alternatívne riešenie sporov“ má význam definovaný v bode 8.2 týchto VOP;

2.1.2

„Maloletý“ znamená osoba, ktorá nedovŕšila plnoletosť;

2.1.3

„Návštevník“ znamená akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Telocvičňu, a to bez ohľadu na to, či vykonáva
športovú činnosť alebo nie;

2.1.4

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

2.1.5

„Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť Born to Trick House s. r. o., so sídlom Východná 15, 911 08 Trenčín, Slovenská
republika, IČO: 52 409 554, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č..
38324/R;

2.1.6

„Prevádzkový poriadok“ znamená tento Prevádzkový poriadok vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nemu;

2.1.7

„Spotrebiteľ“ má význam definovaný v bode 8.2 týchto VOP;

2.1.8

„Spotrebiteľská zmluva“ má význam definovaný v bode 8.2 týchto VOP;

2.1.9

„Športová zóna“ znamená tú časť Telocvične, v ktorej prebiehajú Tréningové jednotky, a to najmä parkour / freerun
zóna a workoutová zóna;

2.1.10

„Telocvičňa“ znamená multifunkčná telocvičňa Born to Trick House v Trenčíne;

2.1.11

„Tréner“ znamená odborne a pedagogicky vzdelaný telovýchovný pracovník, ktorý vedie tréningový proces (napr.
Tréningovú jednotku);

2.1.12

„Tréningová jednotka“ je základná časť športovej prípravy, ktorá je časovo ohraničená (60 minút alebo neobmedzene
počas tzv. „Open Gym“); a

2.1.13

„Zákonný zástupca“ znamená zákonný zástupca Maloletého podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;

2.2

Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v bode 2.1 tohto Prevádzkového poriadku, môžu byť definované aj v iných
častiach textu tohto Prevádzkového poriadku.

2.3

Pojmy vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pojmy vyjadrené v množnom čísle zahŕňajú aj jednotné
číslo.

2.4

Pojmy vyjadrené v mužskom rode zahŕňajú aj ženský a stredný rod, pričom pri pojmoch vyjadrených v ženskom alebo strednom
rode platí analogicky to isté.

2.5

Odkazy v tomto Prevádzkovom poriadku na právne predpisy sa vykladajú ako odkaz na príslušné právne predpisy v ich
aktuálnom a platnom znení (vrátane zmien a dodatkov platných neskôr).

2.6

Tento Prevádzkový poriadok je členený do článkov a bodov výlučne za účelom uľahčenia orientácie a takéto členenie nemá vplyv
na konštrukciu alebo výklad tohto Prevádzkového poriadku.
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ZÁVÄZNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

3.1

Prevádzkový poriadok sa aplikuje na všetkých Návštevníkov Telocvične, pričom každý Návštevník je povinný oboznámiť sa s ním
pred začatím jej využívania.

3.2

Každý Návštevník vstupom do Športovej zóny vyjadruje súhlas s týmto Prevádzkovým poriadkom. Súhlas Návštevníka s týmto
Prevádzkovým poriadkom je nevyhnutný na účasť na akejkoľvek Tréningovej jednotke. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať
súhlas s týmto Prevádzkovým poriadkom aj v písomnej podobe a Návštevník je povinný ho udeliť.

3.3

Maloletý sa môže Tréningovej jednotky zúčastniť výlučne na základe súhlasu Zodpovedného zástupcu, ktorý je taktiež povinný
oboznámiť sa so znením tohto Prevádzkového poriadku a vyjadriť za maloletého súhlas s ním. Zodpovedný zástupca je povinný
informovať Maloletého o obsahu tohto Prevádzkového poriadku.
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ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

4.1

Tréningové jednotky a využívanie Športovej zóny je určené pre Návštevníkov, ktorí dovŕšili najmenej tri (3) roky života.

4.2

Návštevníci berú na vedomie, že počas Tréningových jednotiek a počas využívania Športovej zóny sa skáče cez prekážky, trénujú
sa rôzne akrobatické a gymnastické zručnosti, s čím je spojené zvýšené riziko úrazov a nehôd. Všetci Návštevníci sú preto
povinní správať sa zodpovedne, ohľaduplne a v celom rozsahu rešpektovať pokyny Trénerov v priebehu Tréningových jednotiek
a personálu v rámci pohybu po Športovej zóne a Telocvični..

4.3

Vstup do Športovej zóny sa odporúča v športovom oblečení.

4.4

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny osoby Trénera. O takejto zmene nie je Prevádzkovateľ povinný informovať vopred.

4.5

V prípade akéhokoľvek nedodržania Prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel v ňom obsiahnutých, pokynov
Trénerov alebo personálu, alebo poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch Telocvične, alebo v prípade iného
nevhodného správania Návštevníka v Telocvični, sú personál a Tréneri oprávnení kedykoľvek vykázať Návštevníka z Telocvične,
resp. zakázať mu ďalšiu športovú činnosť v Telocvični. V tomto prípade nemá Návštevník nárok na vrátenie/náhradu
zaplateného poplatku za vstup do Telocvične, resp. za Tréningovú jednotku.

5

ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA

5.1

Tréningovej jednotky sa nesmie zúčastniť Návštevník, ktorý trpí respiračným, infekčným alebo iným ochorením nezlučiteľným s
výkonom športovej činnosti.

5.2

Účasť na Tréningovej jednotke je zakázaná osobám s poškodením zdravia (spôsobený napr. chorobou, úrazom, vrodeným
defektom a pod.), na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Tréneri a personál sú
oprávnení zakázať účasť na Tréningovej jednotke Návštevníkovi aj bez udania dôvodu, ak majú pochybnosti o jeho zdravotnom
stave.

5.3

Návštevník alebo Zákonný zástupca je v plnej miere zodpovedný za vzniknutý stav, ak o skutočnostiach podľa bodov 5.1 a 5.2
tohto Prevádzkového poriadku neinformoval Prevádzkovateľa, resp. Trénera alebo personál Telocvične.

5.4

Návštevník alebo Zákonný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť Trénerom alebo prítomnému personálu
Telocvične akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia počas Tréningovej jednotky alebo využívania Športovej zóny.

5.5

Ak Návštevník cíti akúkoľvek nevoľnosť, musí prerušiť pohybovú činnosť a oddýchnuť si. O tejto skutočnosti informuje Trénera
alebo personál.

5.6

Lekárnička je umiestnená na recepcií. V prípade potreby jej použitia je potrebné kontaktovať personál Telocvične.

5.7

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy Návštevníkov spôsobené vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou,
nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku a
bezpečnostných pravidiel. Návštevník nie je oprávnený v takom prípade vyvodzovať voči Prevádzkovateľovi, Trénerovi alebo
personálu akúkoľvek zodpovednosť, resp. požadovať náhradu škody, majetkovej alebo nemajetkovej ujmy alebo iných plnení.

5.8

V prípade pochybností o spôsobilosti zdravotného stavu Návštevníka, je Návštevník povinný prekonzultovať svoj zdravotný stav
s príslušným lekárom.
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BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

6.1

Návštevník je povinný správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných, dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o
bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v Telocvični, a činnosti súvisiace s Tréningovou jednotkou vykonávať v rámci
svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu.

6.2

Vstup do priestorov Športovej zóny je prísne zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných
látok.

6.3

V celej Telocvični platí zákaz fajčenia.

6.4

Návštevníci vykonávajúci v Telocvični športovú činnosť nesmú mať počas jej priebehu pri sebe predmety ohrozujúce ich zdravie
alebo zdravie ostatných Návštevníkov napr. šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky, opasky, okuliare, nože a iné
ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia, ani v rukách a na rukách žiadne predmety, napr.
mobil, kľúče, kľúčenky, hodinky, retiazky a pod.

6.5

Pred skokom do molitanovej jamy sa musí Návštevník uistiť, že je voľná, a musí dodržiavať dohodnuté poradie a po doskočení čo
najskôr jamu uvoľniť.

6.6

Všetky predmety alebo oblečenie musia byť počas Tréningovej jednotky odložené na miesta, na to určené (lavičky, vešiaky
a skrinky).

6.7

Zákaz robiť dvojité saltá a saltá mimo žineniek a matracov na to určených, alebo bez dozoru Trénera dozerajúceho na priebeh
Tréningovej jednotky.

6.8

Prísny zákaz skákania hlavou vpred na žinenky alebo matrace.

6.9

Zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť mimo pokynov a súhlasu Trénerov alebo personálu.

6.10

Maloletí mladší ako štrnásť (14) rokov majú vstup do Športovej zóny povolený výlučne pod dohľadom dospelej osoby (napr.
Zákonný zástupca, Tréner a pod.).

6.11

Na jednom prvku (hrazda, bradlá, rebrík atď.) môže súčasne cvičiť výhradne iba jedna osoba.

6.12

Návštevník je pred cvičením povinný sa ubezpečiť, či je príslušný prvok, resp. náčinie v zodpovedajúcom technickom stave. V
prípade jeho poškodenia, ktoré znemožňuje cvičenie alebo ohrozuje bezpečnosť Návštevníka, je zakázané príslušný prvok
používať a je potrebné bezodkladne informovať Prevádzkovateľa.

6.13

Návštevník, resp. Zákonný zástupca vyhlasuje, že si je vedomý, že tento Prevádzkový poriadok a v ňom uvedené bezpečnostné
pravidlá tvoria iba demonštratívny výpočet skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu alebo škody, a preto je
povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu alebo škody.
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ĎALŠIE USTANOVENIA

7.1

Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality
činnosti vykonávanej Prevádzkovateľom, a to napríklad z dôvodu konania špeciálnych akcií v priestoroch Telocvične, alebo z
technických, či personálnych príčin.

7.2

Návštevníci sú výslovne požiadaní, aby si cennosti (klenoty, peniaze, mobilné telefóny, notebooky a iné) neodkladali
v priestoroch šatní vrátanie skriniek, ktoré nie sú uspôsobené na odkladanie cenností.

7.3

Právo na náhradu akejkoľvek škody musí byť Návštevníkom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov po jej vzniku.
Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho (15.) dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

7.4

Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené Maloletým na zariadení Telocvične a škody spôsobené ostatným
Návštevníkom.
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ROZHODNÉ PRÁVO

8.1

Tento Prevádzkový poriadok a vzťah medzi Prevádzkovateľom a Návštevníkom sa spravuje Občianskym zákonníkom a ďalšími
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory vyplývajúce z tohto Prevádzkového poriadku a vzťahu z neho vyplývajúcemu,
budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

8.2

V prípade, ak je fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti (zmluva
o poskytovaní služieb Prevádzkovateľom, napr. zmluva o zabezpečení Tréningovej jednotky, zmluva, na základe ktorej bude
Návštevník vykonávať v Telocvični športovú alebo inú činnosť), považuje sa Návštevník za spotrebiteľa (ďalej aj ako
„Spotrebiteľ“) a uzatvorená zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy (ďalej aj ako „Spotrebiteľská zmluva“).

8.3

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri reklamácii služieb alebo tovarov Prevádzkovateľa sa spravujú v prípade Spotrebiteľskej
zmluvy taktiež ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

8.4

V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo v prípade, že sa Spotrebiteľ domnieva, že
Prevádzkovateľ akokoľvek inak porušil jeho práva, má Spotrebiteľ právo zaslať Prevádzkovateľovi žiadosť o nápravu. V prípade,
že Prevádzkovateľ takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
(ďalej aj ako „Alternatívne riešenie sporov“).

8.5

Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR.

8.6

Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorý je k
dispozícii na internetovej stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s.

8.7

Spotrebiteľ môže podať návrh subjektu Alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, ústne do
zápisnice, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) alebo môže
použiť
platformu
riešenia
sporov
online,
ktorá
je
dostupná
na
webovej
stránke
EÚ
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.8

Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie Alternatívneho riešenia
sporov maximálne do výšky 5,00 EUR (suma vrátane DPH).

8.9

Všetky ostatné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa v súvislosti s Alternatívnym riešením sporov sa riadi
ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Prevádzkový poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 03.02.2020.

9.2

Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv
na platnosť a účinnosť jeho ostatných ustanovení.

V Trenčíne dňa 03.02.2020

Born to Trick House s. r. o.

DIEŤA:
Meno: ............................................. Priezvisko: ...................................................
Dátum narodenia: .....................................
Podpis:
(v prípade neplnoletosi podpis zákonného zástupcu):
RODIČ:
Meno: ............................................. Priezvisko: .................................................
Tel.číslo: ............................................
E-mail: ................................................

Podpis:....................................

ODKIAĽ STE SA O NÁS DOZVEDELI? (facebook, instagram, billboard, leták, z počutia, iné..)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

