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1.0. ÚVODNÍ INFORMACE | KONTAKTNÍ ÚDAJE A OTEVÍRACÍ DOBA 

 

NÁZEV:    Plavecký areál Jedenáctka VS  
ADRESA:    ul. Mírového hnutí 2385/3, 149 00 Praha 4 - Chodov 
KONTAKT:    tel.:   +420 226 801 290 / 299 
    e-mail:  info@aquasportclub.cz   
    web:   http://www.aquasportclub.cz  
 
 
VLASTNÍK:    Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 

Správce objektu Jihoměstská majetková a.s.  
 
PROVOZOVATEL:    Aqua Sport Club s.r.o. IČ: 02653389 DIČ: 02653389 

Telefon: +420 602 702 770 
 

SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:   Vispen s.r.o., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice 
IČ: 03612872 DIČ: CZ03612872  
Mgr. Jan Sysel +420 777 040 723   

 
PROVOZNÍ DOBA  
TĚLOCVIČNY:   pondělí – pátek 8:00 – 20:00 

sobota  zavřeno 
neděle  17:00 – 20:00  

 
 

ZDROJ VODY PRO AREÁL: veřejný vodovod 
 
PLATNOST NÁVŠTĚVNÍHO  
ŘÁDU OD:     květen 2015 
 
VYPRACOVAL:   Mgr. Jan Sysel 
DATUM:     05/2015 
 
 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:         

Hasiči 150     

 

Záchranná služba 155     

 
Policie 158      

 
 

Městská policie 156     

 

Integrovaný záchranný systém 112     
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2.0. OBECNÉ USTANOVENÍ PRO NÁVŠTĚVY TĚLOCVIČNY 
 

2.1. Provozovatel pořádá v tělocvičně cvičební lekce a další doplňkové služby pod vedením školených 
instruktorů, fyzioterapeutů a dalšího odborně vyškoleného personálu. Rozvrh cvičebních lekcí a ostatních 
služeb je pravidelně zveřejňován na internetových stránkách plaveckého areálu www.aquasportclub.cz a na 
reklamních materiálech v prostoru recepce. 

2.2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v určené provozní době. Pro vstup je potřeba přihlášení pomocí 
náhradového systému nebo na recepci plaveckého areálu. 

2.3. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí 
stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel 
v takovém případě návštěvníkům refunduje. 

2.4. Šatstvo se odkládá jen v místnostech – šatnách k tomu určených do skříněk. Cenné předměty a vyšší 
finanční obnosy jsou návštěvníci povinni uložit do bezpečnostních schránek u recepce. Provozovatel 
neodpovídá za škodu na vnesených věcech návštěvníků do prostor tělocvičny. Návštěvník je povinen při 
odchodu ze šatny šatní skříňku vyprázdnit. 

2.5. Návštěvník je odpovědný za dodržování pořádku v celém prostoru tělocvičny a přilehlých prostorech, za 
ochranu majetku a za škody vzniklé porušením návštěvního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie je 
povinen neprodleně ohlásit personálu. 

2.6. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli v plné výši, a to i v případech, kdy se 
jedná o čin neúmyslný. 

2.7. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní sportoviště nebo čerpat jeho služby na základě 
řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. 

2.8. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. 
2.9. Návštěvník je povinen používat vhodný sportovní oděv, čistou a kvalitní obuv určenou pouze ke cvičení 

v tělocvičně. Měl by s sebou mít čistý ručník a dostatečnou zásobu tekutin. Tekutiny lze nosit pouze 
v uzavřené nerozbitné nádobě. 

2.10. V případě, že má návštěvník jakékoli zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plném rozsahu absolvovat 
lekci, je povinen toto omezení oznámit instruktorovi před každou lekcí. 

2.11. Před návštěvou naší tělocvičny doporučujeme návštěvníkům postoupit vyšetření ošetřujícím lékařem 
(celkové vyšetření, činnost srdce atd.) 

2.12. Návštěvník prohlašuje, že se aktivit ve studiu účastní na vlastní nebezpečí, je mu znám jeho duševní a 
zdravotní stav, který mu ani částečně nebrání ve využití služeb studia. 

2.13. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních 
návštěvníků, nesmí poškozovat majetek Provozovatele, je povinen dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost 
ostatních návštěvníků. V případě jakéhokoli zranění je každý návštěvník povinen toto oznámit personálu 
tělocvičny, které o události sepíše záznam. 

2.14. Návštěvník nesmí rušit ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním návštěvníkům. 
2.15. Děti se v prostorách určených pro cvičení smí pohybovat jen tehdy, pokud je hodina určena pro děti. Za 

pohyb osoby mladší 15 let v prostorách tělocvičny mimo cvičební hodinu je odpovědný rodič nebo zákonný 
zástupce. Vstupem osoby mladší 15 let do aerobního sálu přebírá odpovědnost instruktor, který vede 
cvičební hodinu. Jeho odpovědnost končí odchodem osoby mladší 15 let z aerobního sálu a jejím převzetím 
odpovědným doprovodem. 

2.16. V případě škody na majetku a zdraví na přilehlém parkovišti, nenese Provozovatel odpovědnost z důvodu, že 
určená plocha k parkování je veřejně přístupovou komunikací. 

 
3.0. POPIS SEKCE TĚLOCVIČNA: 
 

3.1. Vstup do sekce Tělocvična je umístěn vlevo od hlavní recepce Plaveckého areálu Jedenáctka VS. U vstupu se 
nachází vyhrazený prostor s lavičkou pro přezutí. Požadavek na přezouvání, prosíme, striktně dodržujte, 
abychom udrželi pořádek a umožnili pohybovat se bez obuvi v rámci celé sekce Tělocvičny a Dětského 
plavání. 
Po přezutí se dostanete do prostor šaten, kde je nutné si odložit obuv a vrchní oblečení. Na prostor šaten 
navazuje herna s kavárnou. 

3.2. Z prostoru herny a kavárny se dostanete dále do šaten, které jsou v případě Tělocvičny a Dětského plavání 
rozděleny na pánské a dámské. Ze šaten se následně dostanete přímo do sprch a pak zpět k hlavnímu 
vchodu. 

 
 
 

http://www.aquasportclub.cz/
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4.0. NABÍDKA SLUŽEB STUDIA 
 

- Lekce zaměřené na formování problematických partií: TRX, Funkční trénink, Jumping, Expresní trénink 
(kapacita dle rozvrhu lekcí v náhradovém systému). 

- Lekce Body & Mind zaměřené na střídání napětí a následné uvolnění celého těla: Joga, Pilates, Zdravá záda. 
- Speciální lekce určené pro seniory. 
- Lekce zaměřené pro děti: Všeobecná sportovní příprava. 
- Firemní program: Individuální lekce pro skupiny. 
- Fyzioterapie. 
- Cvičení pro děti. 
- Služby osobního trenéra. 
- Výživové poradenství. 
- Šatny a sprchy. 
- Outdoorové aktivity. 
- Sportovní pobytové zájezdy. 

 
Veškerá nabídka je podrobně popsána na našich webových stránkách  www.aquasportclub.cz  
 
5.0. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY STUDIA 

 

5.1. Z tělocvičny bude vykázán návštěvním, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu 
nebo neuposlechne pokynů odpovědného personálu. 

5.2. Do prostoru tělocvičny není dovolen vstup osobám s onemocněními, kterými by mohli nakazit ostatní 
návštěvníky, tj. s horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními chorobami a záněty, kožními vyrážkami, 
hnisavými a otevřenými ranami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě, 
osobám, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce nebo přenosná choroba a osobám zavšiveným. 

5.3. V celém prostoru tělocvičny platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, omamných látek a 
otevřeného ohně, vodění psů a jiných zvířat. 

5.4. Zákaz vstupu do tělocvičny osobám pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 
5.5. Zákaz vstupu, s výjimkou doprovodu osoby mladší 15 let, do prostoru studia bez řádně zaplaceného 

vstupného. 
5.6. V tělocvičně je zakázáno fotografovat, filmovat, natáčet a pořizovat záznamy prostor studia bez předchozího 

písemného souhlasu provozovatele, a to všem návštěvníkům bez výjimky. 
5.7. Je zakázáno užívání mobilního telefonu v průběhu cvičení, svévolné přemisťování nábytku a manipulace se 

zařízením, žvýkání a odhazování žvýkaček ve všech prostorách tělocvičny. 
 
6.0. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ LEKCE 
 

6.1. Objednání lekce probíhá přes náhradový systém AUKSYS, do kterého je přístup přes webové stránky 
plaveckého areálu: www.aquasportclub.cz . 

6.2. Počet míst je limitován daným typem lekce. 
6.3. Při plné obsazenosti lekce se lze přihlásit jako náhradník, v momentě zrušení rezervace jiným klientem je 

odeslána SMS o uvolnění místa v dané lekci. 
6.4. Lekci můžete omluvit prostřednictvím internetu a systému omluv a náhrad AUKSYS, se kterým vás seznámí 

instruktor nebo recepční. 
6.5. Pokud nemáte přístup na internet, máte možnost vaší lekci omluvit telefonicky na telefonním čísle recepce 

pro dětské plavání +420 226 801 299.  
6.6. Přihlášení a odhlášení lekce je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce. Při pozdním odhlášení 

(kratší doba než 2 hodiny před začátkem lekce) propadá částka ve prospěch Tělocvičny ASC. V případě lekce 
Xbody řádně neomluvená lekce propadá a částka vám bude stržena z permanentky. 

6.7. Klient (vyjma studentů a seniorů) musí vlastnit permanentku s nabitým balíčkem na cvičení v tělocvičně. 
 
7.0. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

7.1. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců mohou návštěvníci směřovat v pracovní době na 
management provozu (info@aquasportclub.cz).  

7.2. Začátek lekce je vyhrazen dle rozvrhu. 
7.3. Aqua Sport Club zpracovává v souvislosti s provozováním Plaveckého areálu Jedenáctka VS, pořádáním 

kurzů, prodejem dárkových poukazů, provozem webových stránek a v souvislostí s případnou další 

http://www.aquasportclub.cz/
http://www.aquasportclub.cz/
mailto:info@aquasportclub.cz
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podnikatelskou činností osobní údaje. Aqua Sport Club se, jakožto správce osobních údajů, zavazuje, že 
bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 
především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění.  

7.4. Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, 
které jsou k dispozici na webových stránkách či v sídle Aqua Sport Clubu.  

 
8.0. SOUHLAS S PODMÍNKAMI 
 

8.1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Návštěvním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. 
8.2. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Návštěvním řádem tělocvičny svůj plný a 

bezvýhradný souhlas. 
8.3. Věříme, že v naší Tělocvičně strávíte mnoho hezkých chvil a že vaše odhodlání pravidelně cvičit splní vaše 

očekávání a přispěje k vaší osobní spokojenosti. K tomu vám mnoho úspěchů přeje tým Tělocvičny ASC. 
 
 
V Praze dne 25.5.2018 
 
 
 

Aqua Sport Club s.r.o. 
 
tel.: +420 226 801 290  
e-mail: info@aquasportclub.cz,   
web: http://www.aquasportclub.cz 
  

 

mailto:klapova@aquasportclub.cz
http://www.aquasportclub.cz/

