
   

Provozní řád A-STYL Centra Liberec 

Řád tanečních sálů: 

1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičnách v daném školním roce musí být 

všichni návštěvníci seznámeni lektorem s tímto provozním řádem A-styl Centra.   

2. Návštěvníci vstupují do prostorů tělocvičen z prostorů chodby a šaten v komplexu A-styl 

Centra.  

3. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. A-styl Centrum neručí 

za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.) - ty je nutné 

předem odevzdat lektorovi – ten uzamkne cennosti v kanceláři, nebo odloží do skříně s 

aparaturou. 

4. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu lektora, nebo vedoucího, který zodpovídá 

za kázeň, pořádek a bezpečnost návštěvníků.  

5. Do příchodu lektora se návštěvníci zdržují pouze v určených šatnách, chodbách či v prostoru 

baru a do tělocvičny vstupují jen v čisté obuvi se světlou podrážkou.  

6. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičen (WC, šatny, chodby atd.) se návštěvníci 

chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků, neničí zařízení objektu.  

7. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat na hygienických zařízeních.  

8. Taneční a pohybová činnost je povolena pouze v tělocvičnách.  

9. Do tělocvičen mají návštěvníci povolen přístup pouze na pokyn lektora (cvičitele), nesmí bez 

jeho souhlasu manipulovat s aparaturou, či s jiným technickým zařízením.  

10. Po skončení hodiny lektor, obsluha nebo vedoucí zajistí úklid a počká na odchod žáků a 

uzamkne tělocvičnu a šatnu.  

11. Každou vzniklou škodu hlásí lektor či vedoucí cvičení neprodleně na recepci Centra, nebo 

provozovateli. 

12. Návštěvníci mají přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky bez souhlasu 

lektora (vytápění, větrání, ozvučení tělocvičny).  

13. Ve všech prostorách tělocvičen je zakázáno kouření.    

14. V tělocvičnách platí přísný zákaz míčových her, hrozí rozbití zrcadel.  

15. Každé i drobné zranění je povinen návštěvník oznámit neprodleně lektorovi nebo obsluze 

(vedoucímu cvičení), lékárnička je umístěna v prostoru recepce. Lektor je povinen nahlásit a 

zapsat zranění na recepci Centra nebo provozovateli do „Knihy úrazů“.  

16. Všichni návštěvníci a lektoři se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.  

17. V případě nedodržování řádu A-styl Centra mohou být tanečníci z tělocvičny vykázáni 

lektorem.  

18. Provozovatel A-styl Centra seznámí se zásadami BOZP provozu tělocvičen všechny lektory a 

cvičitele.  

19. Při odchodu z tělocvičny lektor zkontroluje zavření oken, zhasnutí světel a uzamkne 

tělocvičnu a všechny vstupní dveře. 

20. Při hrubém porušení povinností stanovených tímto řádem či zákonem ze strany návštěvníků 

může A-styl Centrum požadovat náhradu škody způsobené provozovateli A-styl Centra. 

21. Návštěvníci jsou upozorněni a svým podpisem na přihlášce do kurzů souhlasí, že prostory A-

styl Centra jsou z důvodu bezpečnosti monitorovány kamerovým systémem (cvičební sály, 

solná jeskyně). Správce tohoto systému je držitelem povolení dle zák. č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění.  

22. Návštěvníci A-styl Centra jsou povinni při příchodu odložit boty do botníku u recepce. 

23. Po skončení cvičební lekce v sále, A-styl Centrum neručí za pohyb cvičence v prostorách 

Centra. Doporučujeme si cvičence vyzvednout ihned u vstupu do sálů.  

24. Lektor ručí za děti v době lekce. 

V Liberci 19. 11. 2014 

Za A-STYL Centrum Liberec 

Pavel Jakubec 


