Provozní řád Studia:
Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, nacházející se v prostorách Studia Anděl
Park (dále jen „Studio“) provozovaného společností AKVAMARÍN BETA s.r.o., se sídlem Ve
svahu 482/5, 147 00 Praha 4, IČO: 26750104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 91362 (dále jen „Provozovatel“). Adresa Studia je Karla
Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia a na webových
stránkách www.andelpark.cz. Všichni uživatelé se zavazují seznámit se s tímto Provozním
řádem před vstupem do Studia a dodržovat jej.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Studio nabízí Uživatelům tyto formy/možnosti užívání; buď jako Účastník otevřené lekce,
kurzu/semináře, (dále jen „lekce“), zajišťované Provozovatelem, prostřednictvím svých smluvních
partnerů, externích Lektorů (rozpis lekcí je k dispozici na webových stránkách www.andelpark.cz),
nebo jako Klient, který si rezervuje celé prostory Studia pro soukromě pořádané lekce a dále také
jako Host na soukromě pořádaných lekcích, zajišťovaných přímo Klienty.
1.2 Klientem se rozumí každá fyzická osoba, (zaměstnanec společnosti, smluvně užívající kancelářské
prostory v rámci budovy Anděl Park) která provede rezervaci prostor Studia na libovolný termín v
rámci provozní doby, prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.andelpark.cz.
1.3 Provozní doba a rozvrh lekcí Studia je uvedena na webových stránkách www.andelpark.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí a provozní dobu Studia kdykoliv změnit, případně
kteroukoliv z plánovaných otevřených lekcí zrušit, což oznámí s předstihem na výše uvedených
webových stránkách. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo změnit osobu lektora na konkrétní
otevřené lekci.
1.4 Studio je určeno k rekreačnímu, sportovnímu využití a to primárně ke cvičení jógy, pilates, aerobicu
příp. jiného fitness & wellness cvičení.
2.

BEZPEČNOST VE STUDIU A PRAVIDLA CVIČENÍ

2.1 Všichni uživatelé vykonávají ve Studiu veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a
odpovědnost. Uživatelům není dovoleno ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech
onemocnění, zranění, či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, nebo v případě užívání léků
či jiných látek, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit fyzické či duševní schopnosti uživatele.
2.2 Účastníci lekcí, zajišťovaných Provozovatelem, kteří potvrdí svou rezervací účast na dané lekci
prohlašují, že jsou si plně vědomi svého zdravotního stavu, a jsou fyzicky a psychicky způsobilí se
dané lekce účastnit. V případě jakéhokoliv zdravotní omezení, konzultují vhodnost cvičení s
lektorem/kou vždy před začátkem lekce. Účastníci lekcí jsou si plně vědomi a souhlasí s tím, že
využívají prostory Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za
případnou újmu na zdraví.
2.3 Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Účastníci lekcí řídí podle vlastního uvážení. Účastníci
lekcí berou dále na vědomí, že mohou být v průběhu lekcí jógy, nebo jiného cvičení, vystaveni
fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení
zdraví Účastníků, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Účastníci jsou
povinni přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj.
cviky mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo prováděný cvik vynechají.
2.4 Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku Účastníků, způsobenou jiným
Účastníkem nebo Lektorem v průběhu lekce v prostoru Studia.
2.5 Všichni uživatelé (Účastníci i Hosté) jsou povinni se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat
způsobem, který jednak nebude omezovat nebo rušit ostatní při cvičení, a který rovněž nebude rušit
nebo omezovat ostatní nájemce budovy.

2.6 Provozovatel může odmítnout všem uživatelům bez výhrady vstup do prostor Studia, či je vykázat
v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jejich chování
ohrožovalo další uživatele Studia nebo ostatní nájemce budovy, reputaci, příp. zájmy
Provozovatele.
2.7 Vstup do Studia pod vlivem omamných a psychotropních látek (vč. alkoholu) je všem uživatelům
bez výjimky zcela zakázán a každá osoba pod vlivem omamných látek bude v takovém případě ze
Studia ostrahou vykázána.
2.8 První pomoc zajišťuje v případě cvičení pořádaných Provozovatelem příslušný lektor Studia.
Ošetření první pomoci je jak pro Účastníky cvičení pořádaných Provozovatelem, tak pro Klienty a
jejich Hosty zajišťováno na recepci A u hlavního vstupu do objektu, která je vybavena lékárničkou a
zdravotnickým materiálem v souladu s platnými právními předpisy.
2.9 V prostorách Studia, stejně jako v ostatních částech budovy je všem zakázáno kouřit, manipulovat
s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata. Dále je všem zakázáno vstupovat do
Studia v nevhodném oblečení či obuvi, či se chovat v rozporu s dobrými mravy.
2.10 Do Studia všichni vstupují bosi, nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním
oblečení. Všichni uživatelé jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny
a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle
svého uvážení požádat prostřednictvím lektorů ty, kteří nebudou vhodně oblečeni, aby se převlékli
nebo Studio opustili.
2.11 Ve Studiu jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky, podložky a hudební aparatura. Pokud
těchto pomůcek kdokoliv využívá, je důležité tyto pomůcky po skončení cvičení vždy vrátit na
původní místo. Uživatelé jsou povinni při využívání zařízení a zázemí Studia zacházet s pomůckami
a vybavením ohleduplně tak, aby umožnili jejich následné užívání i ostatním klientům. Každý
uživatel je povinen dodržovat v prostorách Studia a zázemí pořádek a předcházet poškození zařízení
Studia. Zjištěná poškození, nebo nedostatky je každý účastník, Klient, nebo Host oznámit ihned
členům ostrahy objektu na recepci A. Každý uživatel je povinen prostřednictvím ostrahy na recepci
A bezodkladně upozornit Provozovatele o vzniku škody ihned poté, co se o této škodě dozvěděl.
2.12 V zázemí Studia se nachází uzamykatelné skříňky pro odkládání oblečení během cvičení. Klíče od
těchto skříněk jsou pro uživatele k dispozici k vyzvednutí proti podpisu u ostrahy na recepci A. Klíče
od skříněk je možné zapůjčit ne dříve, než max. 15 minut před vlastním cvičením. Po skončení
cvičení při odchodu ze šatny je každý uživatel povinen skříňku vyprázdnit a nechat zamčenou. V
případě ztráty, nebo nevrácení klíče, buď do začátku následujícího cvičení, nebo do ukončení
provozní doby daného dne, bude skříňka ostrahou otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu
obsahu. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku
nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je uživatel povinen uhradit
Provozovateli na recepci částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku. Cennosti jako například
peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, se
doporučuje do prostoru Studia nebrat. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je třeba
neprodleně informovat ostrahu na recepci A a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení
krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel ani ostraha objektu neodpovídá za ztrátu
osobních věcí ze skříněk, nebo odložených v prostorách Studia či šatně.
3.

REZERVACE LEKCÍ

3.1 Otevřených lekcí, pořádaných Provozovatelem, je možné zúčastnit se jako Účastník pouze na
základě předchozí rezervace. Počet účastníků každé lekce je limitován velikostí prostoru a druhem
cvičení. O konečném počtu účastníků na dané lekci rozhoduje s konečnou platností lektor, který
danou lekci vede.
3.2 Rezervace Účastníků na otevřené lekce probíhá on-line přes webové stránky www.andelpark.cz,
prostřednictvím rezervačního systému.
3.3 Rezervace otevřené lekce je zdarma. Rezervaci je možné provést ne později, než 1 hodinu před
začátkem lekce. Rezervace učiněná méně než 1 hodinu před začátkem lekce nebude považována za

platnou. Návštěva lekce bez rezervace je možná, avšak pouze v případě, že maximální počet
účastníků lekce, stanovený lektorem, není účastníky s platnou rezervací zcela naplněn. Provozovatel
však v takovém případě negarantuje dostatečnou kapacitu a volné místo na lekci pro všechny
případné zájemce.
3.4 Pokud se účastník lekce s platnou rezervací nedostaví do Studia ve stanovený čas začátku lekce,
je lektor oprávněn rezervaci Účastníkovi zrušit a místo uvolnit pro případné další zájemce. Lektor je
oprávněn odmítnout účast na lekci kterémukoliv Účastníkovi buď v případě jeho pozdního příchodu,
pokud jeho místo bylo zaplněno v souladu s výše uvedeným postupem jiným zájemcem, a/nebo v
případě nevhodného oblečení, nebo nerespektování pokynů, případně opakovaného narušení
lekce. Účast na lekcích je dobrovolná a Účastníci mohou lekce kdykoli podle svého uvážení v
průběhu jejich konání opustit.
3.5 Rezervace Studia pro soukromně pořádané lekce, kurzy/semináře, cvičení, pro které lze prostory
využít, Klientem, probíhají rovněž on-line na webových stránkách www.andelpark.cz. Pro užívání
Studia Hosty těchto soukromně pořádaných akcí platí stejná pravidla, která jsou uvedená výše v
bodech 2.1 – 2.12. Za dodržování pořádku v prostorách Studia a zázemí, jakož i všech stanovených
pravidel, a event. náhradu veškerých vzniklých škod, způsobených Hosty soukromně pořádaných
lekcí, zodpovídá Provozovateli Klient, který provedl rezervaci lekce prostřednictvím rezervačního
systému. K rezervaci účasti Hostů na soukromně pořádané lekce rezervační systém na stránkách
www.andelpark.cz neslouží. Účast na takovéto lekci/ cvičení, jakož i ostatní podmínky si Host musí
potvrdit přímo s organizátorem - Klientem, který prostory Studia pro danou lekci rezervoval.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat.
Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia
a na webových stránkách www.andelpark.cz.
4.2 Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia a na webových
stránkách www.andelpark.cz.

Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 01.10. 2019.

Za správu budovy

Mgr. Petr Klauda
Cushman & Wakefield s.r.o.

