LIFE1 VÁCI35 HÁZIREND

A LIFE1 VÁCI35 Fitness Klub üzemeltetője:
Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest,
Corvin sétány 1. C. lház. földszint, cégjegyzékszám: 01-09-376249, adószám: 12459872-242, továbbiakban: „Üzemeltető” )
Life1 Váci35 Fitness Klub címe: 1134 Budapest, Váci út 35.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Life1 Váci35 Fitness klub (továbbiakban: Fitness Klub)
tartózkodó, illetve a Life1 Váci35 szolgáltatásait igénybe vevő személyek (továbbiakban:
Vendégek) és egyéb, a Life1 Váci35 területén tartózkodó személyek (továbbiakban
együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat,
valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Life1 Váci35
szolgáltatásainak kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve
igénybevételét.
A Házirend rögzíti ezen kívül a Fitness Klub szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára,
gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére
vonatkozó rendelkezéseket is.
Üzemeltető jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes
oldalon (www.life1.hu) és a Fitness klubokban tesz közzé.

I. Általános rendelkezések
I1 A Házirend személyi és területi hatálya
I. Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Fitness Klub területén a Fitness
Klub szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik, vagy a Fitness Klub
online felületein (www.life1.hu) regisztrációt hoz létre (Vendégek és egyéb személyek).
A Fitness Klub jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő Vendég számára szabadon
a Fitness Klub recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybe vétele és a
Regisztrációs adatlap a Fitness Klubban, illetve a Fitness Klub (www.life1.hu) online felületén
való kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
A Házirend területi hatálya a Life1 Váci35 által használt területre terjed ki.

I2 A Fitness Klub nyitva tartási rendje
A Fitness Klub hétfőtől péntekig 6.00-22.00 óráig, szombaton és vasárnap 8.00-20.00 óráig
tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitva tartási idő módosítására.
Ünnepnapokon a nyitva tartási idő a Fitness Klub által megadott, előzetes tájékoztatása
alapján alakul.
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A Fitness Klub szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra
tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
A Fitness Klub fitness klub sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a
komplexum nyitva tartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az
üzemeltető előzetesen engedélyezte).
A Fitness Klub üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein
zártkörű rendezvények bonyolítását az általános vendégkör kizárásával.
Üzemeltető fenntartja a jogot az átmeneti bezárásra technikai hibából eredő vagy karbantartás
miatti áram/víz kimaradás esetére, illetve olyan vis major esetén, amely veszélyezteti a
biztonságos üzemeltetést. Az előre látható bezárásokról Üzemeltető online felületein illetve a
Fitness Klubban tájékoztatja a vendégeket.
I3 A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések
I3a Szolgáltatások
A Fitness Klub területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
- edzőterem
- személyi edzés, gyógytorna
- csoportos óra termek – csoportos órák
A Fitness Klub szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a Fitness
Klub és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. Sportkártya) keretében
vehetők igénybe.
Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek kifejezetten önállóan, bérlet/belépő vásárlása
nélkül is igénybe vehetők (gyógytorna). Ez esetben a Fitness Klub területére az adott
szolgáltató kíséretében léphetnek be.
I3b Regisztráció
Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a Fitness Klub
online felületén (www.life1.hu) lévő regisztrációt vagy, amennyiben az nem elérhető, a
recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Fitness Klub
Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető
munkatársai ellenőrzik.
Üzemeltető a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek illetve az üzemeltető
területére belépő természetes személyek személyes adatait, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet),
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján megalkotott adatkezelési tájékoztató alapján kezeli. A tájékoztató
nyomtatott példánya elérhető a Fitness Klub recepcióján, továbbá a Fitness Klub weboldalán
(www.life1.hu)
14 és 16 év közti kiskorú esetén az érvényes regisztrációhoz a törvényes képviselő/szülő
hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amely elérhető a Fitness Klub fitness klubban valamint
letölthető a www.life1.hu weboldalról. Az internetes regisztráció esetén hozzájárulás a
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weboldalról letölthető nyomtatvány kitöltésével és annak személyesen, a kiskorú első
látogatásának alkalmával való leadásával, vagy e-mail-en postán történő visszaküldésével
valósul meg.
14. év alatti kiskorú esetén kizárólag a törvényes képviselője/szülője regisztrálhat a nevében.
Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi
azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.
I3c Belépés a fitness klubba
A Fitness Klub kizárólag Life1 vagy Gilda Max mágneskártyával látogatható (kivéve az első
látogatás alkalmával, amikor a vendég ideiglenes kártyát kap). A mágneskártya mindenkori
árát az árlista tartalmazza. A mégneskártya ára nem kerül visszatérítésre - abban az esetben
sem, ha vendégünk nem kívánja a jövőben látogatni a Life1/Gilda Max fitness klubokat.
A vendég számára az első belépéskor, térítés ellenében átadott mágneskártyát köteles
megtartani, amennyiben további időpontokban is használni kívánja a Life1 és/vagy Gilda Max
Fitness klub szolgáltatásait. Névvel ellátott, személyre szóló mágnes kártya nélkül a Fitness
Klub szolgáltatásai nem vehetőek igénybe. A kártya elvesztése esetén Vendég köteles annak
mindenkori árán újat vásárolni, amennyiben igénybe kívánja venni a Fitness Klub
szolgáltatásait.
A névvel, arcképes fotóval és azonosítóval ellátott mágneskártya szigorúan személyre szóló csak annak tulajdonosa használhatja a Fitness Klub területén, veheti igénybe a Fitness Klub
szolgáltatásait. A mágneskártya és a megvásárolt szolgáltatás nem átruházható. Üzemeltető
jogosult a személyi adatok ellenérzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait
adategyeztetés céljából elkérni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott kártyával nem a
tulajdonosa lépett be a Fitness Klubba, úgy a belépő vendég a szolgáltatásból további
indokolás nélkül kizárható.
A Fitness Klub területére érvényes napijeggyel vagy bérlettel lehet belépni. A szolgáltatások
díjait a belépéskor előre kell megfizetni, a mindenkori árlistában szereplő árakon.
A megvásárolt szolgáltatások a Vendég személyes online fiókjában, valamint a névre szóló
mágneskártyán kerülnek nyilvántartásba. A bérletek névre szólóak, azokat más személyre
átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és
belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával
vehetők igénybe. A Fitness Klub jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok
érvényességét – ellenőrizni.
A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a
következő bérletre.
A bérletek csak és kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén szüneteltethetőek illetve
hosszabbíthatóak meg. A szüneteltetést a Vendégek a fitness klubban dolgozó értékesítési
képviselőnél jelezhetik. A szüneteltetés vagy meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan az
orvosi igazolásban szereplő betegség, ill. kezelés hossza az irányadó.
A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek
tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és programoktól.
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Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot,
hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles
távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök
vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
I3d Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések
Amennyiben a
Fitness Klub területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg
szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet
(mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a klubban
tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy
az így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli
és térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően - felhasználja.
E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz
közvetítse, ide értve hogy a felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére
vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a
közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási
engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő
átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a
rendezvényen tartózkodó használókat, vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a
helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond.

I3e Öltözők
A fitness klubban csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet
edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve bizonyos, holisztikus
csoportos órákon kívül, mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű
cipő használata tilos.
A Fitness Klub a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként
alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít.
Az öltözőszekrények a fitness klubban való tartózkodás ideje alatt használhatóak.
A fitness klub öltözőinek zárásához lakat szükséges. A lakatról az első látogatás kivételével a
vendégek saját maguk gondoskodnak. Az ajtók zárásához szükséges lakat átmérője 6mm.
A fitness klubban van lehetőség lakat vásárlásra és bérlésre is – az árakat a mindenkori árlista
tartalmazza.
Lakatbérlés esetén a lakat és kulcs átadása letét leadása ellenében történik a recepción. A
Vendég köteles távozáskor a bérelt lakatot és kulcsát, a letét visszavételével egyidőben a
recepción leadni.
A zárva hagyott öltöző szekrényeket Üzemeltető minden este/éjjel felnyitja és kiüríti. A zárt
öltözőkben talált tárgyak egy hétig átvehetőek a recepción.
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A területeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért Üzemeltető
semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
A vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
A 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák kivitele a Fitness Klub területéről tilos.
Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező.
A higiénikus környezet megőrzése érdekében a törölköző használata kötelező a fitness klub
területén.
Törölköző bérlésére a recepción van lehetőség.
I3f Talált tárgyak
Vendégek felelősek a fitness klub területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság
elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.
A talált tárgyakat minden vendég a fitness klub recepcióján köteles dokumentálás mellett
leadni. A talált tárgyakat az üzemeltető három hónapig őrzi, ezt követően pedig az üzemeltető
értékesíti.

I4 A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések
A Fitness Klub területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság
betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi
igénybe.
A Fitness Klub szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban
vehetők igénybe;
A Fitness Klub szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő
viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen
nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele
során;
A Fitness Klub szolgáltatásait a kiskorú oly módon vehetik igénybe, hogy a csoportos órákra
önállóan kizárólag abban az esetben léphet be, amennyiben a 16. életévét betöltötte és a
szakedző hozzájárulását adta az órán való részvételhez; 16 év alatt szülői kísérettel léphet be,
amennyiben az órán való részvételhez a szakedző hozzájárulását adta, míg az edzőterembe
abban az esetben léphet be amennyiben a 16. életévét betöltötte, és a szolgáltatások
igénybevétele során személyi edző, szakedző segíti a gyakorlatok végrehajtását.
A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék
fogyaszthat;
A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.
A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.
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A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe.
A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a
termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a vendégek nem
használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos
esetleges igények a recepción jelezhetőek.

I5 A Fitness Klub területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos
rendelkezések
A Fitness Klub területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:


dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;



bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok,
robbantószerek, pirotechnikai eszközök);



élő állat, étel, ital (kivéve a Fitness Klub büféjében árusított termékek);



A tűzesetek megelőzése érdekében tilos bármilyen tüzet okozó tevékenységet
folytatni.



minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró
tevékenység;



a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helységébe bemenni;



olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a Fitness Klub
szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik,
bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért;



a Fitness Klub engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és
egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni,
illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

A Fitness Klub területén kizárólag a Fitness Klubban árusított termékek (ételek, italok, egyéb
élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az
arra kijelölt helyen lehet.
A Fitness Klub területén kizárólag a Fitness Klub előzetes engedélye alapján helyezhetők el a
következők:




játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás,
közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések
megszegésével a Fitness Klubnak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Fitness
Klub köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.
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I6 A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás
A Fitness Klubban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, a
Fitness Klub által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni,
illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a
szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el
tanácsot.
A Fitness Klub kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán
bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés
vonatkozásában.
A Fitness Klub területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a Klub
területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre.

I7 Felelősségi szabályok
A Fitness Klub területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően
használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A
rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Fitness Klub által megbízott, megfelelő
képzettséggel rendelkező személyi illetve csoportos óra adó edző által adott felvilágosítás és
tájékoztatás fogadható el. A Fitness Klub területén tartózkodó más személyek által adott
felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Fitness Klub nem vállal felelősséget.
A Fitness Klub nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk
megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a
rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a
jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a
károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó
felel.
A Fitness Klub területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a Fitness
Klub szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.
A Fitness Klub területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben
keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles
a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni.
Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat
a Fitness Klubnak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.
A Fitness Klub szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint az
értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az
öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható. Az
öltözőszekrény/lakat, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem
hozzáférhetően, biztonságban tartani.
A Fitness Klub nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőben,
illetve a sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban
bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, illetve elvesztésért.
A látogatók kötelesek a Fitness Klub részére megtéríteni az általuk okozott károkat.
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II. A Fitness Klub szolgáltatásainak használatára vonatkozó
speciális rendelkezések
II1 Edzőterem
A gépeken való edzés során törölköző használata kötelező. A szolgáltatást igénybe vevő
személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal
és papírtörlővel.
Az edzőterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó top, sportnadrág) lehet
belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő
edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Fitness Klub
területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az
idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és
tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre
visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes teremedző ezt köteles ellenőrizni, erre a
figyelmet felhívni.
Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy
alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag
felkészült személyzet (teremedző) segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást
igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága
ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és
anyagi károkért a Fitness Klub nem vállal felelősséget.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok
végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve
végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.
Az edzőterembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital
bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.
16 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben. 16 és 18 év közötti személyek abban az
esetben tartózkodhatnak az edzőteremben, ha a vendéget a szolgáltatások igénybevétele
során személyi edző felügyeli.
Az edzőteremben elérhető személyi edzés szolgáltatás, amelynek díja a napi belépésen felül
a személyi edzőnek fizetendő, a mindenkori árlista alapján.

II2 A termekben elérhető gyermek fitnessre és gyermekekre vonatkozó
szabályok
A gyermek fitness foglalkozásokat az I.4. pontban foglaltakon túlmenően csak és kizárólag
azon gyermekek vehetik igénybe, akinél ezt a szakedző kifejezetten írásban előzetesen
engedélyezte.
A gyermek fitness edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt felszerelésben látogathatóak.
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A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja
az órát látogató gyermek, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet
részt.
A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség vagy sérülés esetén a gyermek a
tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.
Az órák általában 50 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük.
A Fitness Klub szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (4-12 éves korosztály) részére külön
öltözőhelyiség kialakítva nincs. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve
bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják. A gyermekek a nemüknek megfelelő öltözőt vehetik
igénybe azonos nemű szülői kísérettel. A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a
felelősséget.
A 16 életévét még nem betöltött gyermekeknél a szülői kíséret kötelező a csoportos óra
teremig és a szakedző megérkezéséig kötelező.
A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A
bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a Fitness Klub nem köteles.
Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait
be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált
kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.
Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe
vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató
utasításai szerint használhatók.
Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II3 Csoportos óratermek
A csoportos órákon a csoportos órákon való részvételre jogosító napijeggyel vagy bérlettel
lehet részt venni.
A csoportos óra termekben kizárólag edző jelenlétében lehet tartózkodni.
A csoportos órákra a Fitness Klub online órafoglalási rendszerében lehet foglalni helyet, a
vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. A csoportos órafoglalási
szabályozást a mindenkori Órafoglalási szabályzat tartalmazza, amely a Fitness Klubban,
használók számára hozzáférhetően és a Fitness Klub online felületein is megtalálhatóak. A
csoportos órafoglalást igénybe vevő vendégek a foglalással automatikusan elfogadják az
Órafoglalási szabályzat.
16 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel vehet részt csoportos órán, amennyiben az
edző azt engedélyezi – figyelembe véve, hogy az adott óra gyakorlatai megfelelőek-e a fiatalok
terhelhetőségi szintjének. 16 és 18 év közötti kiskorú abban az esetben vehet részt csoportos
órán, amennyiben az órát tartó edző a részvételhez hozzájárulását adta.
A csoportos óra termekben a résztvevő vendégek maximális létszáma az óra típusától függően
változik, előre meghatározott.
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Az órák általában 50 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük.
A csoportos óraterembe való belépéskor vendégünknek a Life1/Gilda Max kártyáját le kell
olvasnia a termekre felszerelt kártyaleolvasónál. Amennyiben érvényes belépéssel
rendelkezik az órára, a leolvasó zölden világít – csak ebben az esetben lehetséges a csoportos
órán való részvétel. Ezen felül az órák megkezdése előtt az edző leellenőrizheti, hogy az órára
érkező vendég jogosult-e az órán részt venni, szükség esetén névsorolvasással. A
személyazonosításhoz edző jogosult vendég mágnes kártyájának megtekintésére, használó
köteles bemutatni azt.
A csoportos óra terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top,
sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés nem
engedélyezett. Mezítláb történő edzés az edző javaslatára engedélyezett bizonyos óratípusok
esetében. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Fitness Klub területén dolgozó
aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő
sportöltözet helyes használatára!
Az óra során törölköző használata kötelező.
A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A
bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a Fitness Klub nem köteles. Az óra
kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a
balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.
Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait
be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem
használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is –
megtérítésére.
Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe
vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató
utasításai szerint használhatók.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat gépeket az órát
követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.
Az órákon mobiltelefon használata nem ajánlott.
Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változtatás jogát.

III. Egyéb rendelkezések
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe
ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi,
pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe
vételére, a Fitness Klub munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.
A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén
a Fitness Klub munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a
szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít,
a Fitness Klub üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen
vagy véglegesen eltiltható.
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Fitness Klub kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás
nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata,
vagy bármilyen cselekménye a Fitness Klub üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy
érdekeivel ellentétes. Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és
tudomásul veszi, hogy e jogát a Fitness Klub egyoldalúan gyakorolhatja.
A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a Fitness
Klubbal szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.
A Fitness Klub munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az
illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.
A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az ott elhelyezett
vendégkönyvben tehetik meg írásban
A Fitness Klub területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe
vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Fitness
Klub munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.
Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:
Általános segélyhívó, Mentők, Tűzoltó, Rendőrség: 112
A fenti Házirend hatályos 2020 november 16. napjától

Kelt: Budapest, 2020. november 16.
Fitness Vision Hungary Kft.
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