SMLOUVA O ČLENSTVÍ / VSTUPNÍ KARTA PRO MULTISPORT KLIENTY

Jméno, příjmení, titul:

Datum narození:

Trvalé bydliště:
E-mail:

Telefon:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Účinností této smlouvy vzniká Členovi členství ve „ Fitness centru“ , který se nachází v budově na
adrese Aviatická 1048/12, Praha 6 – Ruzyně, 161 00, jehož provozovatel provozuje. S Členstvím je
spojeno právo Člena užívat po dobu členství služeb fitness centra a zároveň povinností Člena platit
vstupní poplatky tak, jak je dále stanoveno ve smlouvě.

II.

DOBA ČLENSTVÍ

Trvání členství / vydání vstupní karty je sjednáno na dobu určitou 3 měsíců od doby aktivace členské
karty a je možné dobu následně prodloužit.

III.

ČLENSKÝ POPLATEK / VSTUPNÍ POPLATEK

Členský poplatek (dále jen „ Poplatek “) se skládá ze vstupního / manipulačního poplatku 50,- CZK za
vystavení vstupní karty pro MULTISPORT klienta a následně je klient povinnen uhradit vratný depozit
450,- CZK, který slouží v případnému uhrazení jednorázových vstupů pokud se klient neregistruje do
systému MULTISPORT při samoobslužném provozu viz příloha č.2 této smlouvy.
V případě prodloužení se klient zavazuje doplnit depozit na hodnotu 450,- CZK a uhradit manipulační
poplatek 50,- CZK.
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IV.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Součástí této smlouvy jsou i „ Smluvní podmínky “, které jsou přílohou č.1 této smlouvy. Smluvní
strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně „ Smluvních podmínek “ přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě vlastní, vážné a svobodné vůle
prosté omylu a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva nabývá platnosti a
účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

……………………………….…………….
Člen

………………………………………..
4KMD Solution s.r.o.
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SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 1

I.

Fitness centrum

Provozovatel provozuje Fitness centrum nacházející se v budově Airport Business Center na
adrese Aviatická 1048/12, Praha 6 – Ruzyně, 161 00. Smyslem činnosti Fitness centra je
poskytování fitness služeb členům Fitness centra.

II.

Členství
1. Členstvím je spojeno právo Člena užívat všech fitness služeb Fitness centra.
2. Člen prohlašuje, že je mu znám jeho osobní a zdravotní stav, který mu ani částečně
nebrání ve využití Fitness centra.
3. Člen je oprávněn užívat služeb Fitness centra v provozní době a dle časového rozpisu
Fitness centra. Krátkodobé omezení služeb Fitness centra např. z důvodu nutné
údržby či opravy vybavení nebo rekonstrukce prostor Fitness centra nemá vliv na
povinnosti Člena, včetně povinnosti uhradit Poplatek.
4. Časový rozpis jednotlivých služeb Fitness centra určuje Provozovatel dle zájmů člena
o jednotlivé služby. V případě malého zájmu členů je Provozovatel oprávněn zrušit
poskytování konkrétní služby v určený čas. Toto nemá vliv na povinnost Člena uhradit
Poplatek.
5. Se souhlasem Provozovatele je Člen oprávněn po Dobu členství (platí u roční a 6
měsíční permanentky) převést práva a povinnosti spojená s Členstvím na třetí osobu,
a to nejméně na dobu 14-ti dnů. Tímto však nezaniká povinnost Člena uhradit
Poplatek.
6. V případě ročního a 6 měsíčnního členství na splátky je člen povinen uhradit 1.
splátku proti vydání členské karty a dále hradit členství v pravidelných měsíčních
splátkách do 15. kalendářního dne v měsíci na následující měsíc. Platí se na měsíc
dopředu, tedy při zakoupení členství do 14. dne je splatnost další splátky již 15. den
v tom samém měsíci. Pokud tento den připadne na víkendový den nebo svátek,
rozhodným dnem je předchozí pracovní den daného měsíce.
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7. Měsíční splátky se Člen zavazuje uhradit v hotovosti nebo převodem na účet
590271002/5500 spol. 4KMD Solution s.r.o.. V případě platby na účet je za den
úhrady považovánm den, ve kterém bude částka připsána na účet.
8. V případě, že Člen neuhradí některou splátku včas, bude členství automaticky
pozastaveno a provozovatel může žádat zaplacení celého poplatku jednorázově. Pokud
bude prodlení delší než termín další splátky, bude členství automaticky ukončeno.
9. Pokud Člen ukončí členství dříve než uplyne doba na kterou je sjednané, je povinen
ke dni ukončení uhradit smluvní odstupné ve výši 1.000,- CZK

II c. Zvláštní podmínky Členství
1. Zvláštní podmínky Členství dohodnuté ve Smlouvě o členství stanoví časové omezení, ve
kterém je Člen oprávněn užívat služeb Fitness centra v provozní den Fitness centra. Člen je
pak oprávněn užívat služeb Fitness centra pouze po dobu uvedenou ve Zvláštních
podmínkách Členství, a to bez ohledu na povinnosti uhradit Poplatek. Jiná práva a povinnosti
Člena nejsou omezena.
III.
Podmínky Členství
1. Při užívání služeb Fitness centra je Člen povinen dodržovat podmínky dohodnuté ve
Smlouvě o členství, jakož i pokyny Provozovatele sdělené Členovi osobně nebo
prostřednictvím písemných vývěsek umístěných v prostorách fitness centra či na
vybavení fitness centra.
III a. Členská karta
1. Po uzavření Smlouvy o členství a po úhradě Poplatku, obdrží Člen od Provozovatele členskou
kartu (dále jen „Kartu“), pomocí které se bude prokazovat při vstupu do prostor Fitness
centra.
2. Karta je nepřenosná a může ji užívat pouze Člen. V případě, že budou mít pracovníci
Provozovatele pochybnosti o totožnosti Člena, prokáže se jím Člen při vstupu do prostor
fitness centra průkazem totožnosti s fotografií.
3. Není dovoleno pouštět jiné osoby na kartu člena. V případě, že se tak stane karta bude
automaticky zablokována. Sankce za odblokování karty je 500 Kč.
4. Při skončení Členství je Člen povinen vrátit Provozovateli Kartu v místě provozovny Fitness
centra. Neučiní-li tak ani do 5-ti pracovních dnů ode dne skončení Členství, je Člen povinen
uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 700,-Kč.
5. V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty. V tomto případě je člen
povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 700,-Kč.
III b. Odpovědnost za škodu
1. Při užívání služeb Fitness centra se bude Člen řídit pokyny Provozovatele, a to jak pokyny
sdělenými ústně, tak i pokyny písemnými vyvěšenými v prostorách Fitness centra. Člen bude
obzvláště dodržovat pokyny týkající se řádného užívání vybavení Fitness centra a provádění
jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku škod na majetku a na zdraví.
2. Věci, které bude člen vnášet do prostor Fitness centra, bude ukládat v šatně
v uzamykatelných skříních tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení či zničení věci. Klíč od skříně
bude mít Člen po dobu užívání služeb Fitness centra u sebe.
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3. V případě, že Člen nebude dodržovat pokyny Provozovatele, či bude v prostorech Fitness
centra pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je Provozovatel oprávněn vykázat
Člena z prostor Fitness centra bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

IV.

Poplatek
1. Člen je povinen uhradit Provozovateli Poplatek za Členství, a to bez ohledu na to, zda
a v jakém rozsahu služeb Fitness centra užívá, tedy i v případě, že nebude služeb
Fitness centra užívat vůbec.
2. Výše poplatku uvedena ve Smlouvě o členství. Člen bude hradit poplatky v hotovosti,
bankovní kartou nebo bezhotovostním převodem. V případě platby převodem je za
den úhrady považován den, ve kterém bude částka připsána na účet Provozovatele.
3. V případě, že Člen bude v prodlení s placením Poplatku, ztrácí po dobu prodlení
právo užívat služeb Fitness centra bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Toto se týká
také Partnera. Povinnost Člena uhradit Poplatek tím však není dotčena.

V.

Ukončení smlouvy
1.Jestliže byla Smlouva o členství sjednána na dobu neurčitou, může být kteroukoli
smluvní stranou vypovězena i bez uvedení důvodu. Smlouva o členství pak skončí
uplynutím jednoměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní
straně.
2. Jestliže byla Smlouva o členství sjednána na dobu určitou, skončí uplynutím sjednané
doby.
3. Smluvní strany mohou ukončit Smlouvy o členství, pokynů Provozovatele, zásad
slušného chování, a nebo dobrých mravů či porušováním zásad běžné hygienické péče,
bude zasahovat do provozu fitness centra či do práv jiných členů, je Provozovatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy o členství.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně. Odstoupením se Smlouva o členství ruší
v okamžiku jeho doručení Členovi, avšak nezaniká povinnost Člena uhradit Poplatek a ani
tím není dotčen nárok na sjednanou smluvní pokutu.

VI.

Ochrana osobních údajů
1. Člen tímto vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním
jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě o členství či jiným způsobem sděleným
Provozovateli, a to za účelem identifikace Člena, komunikace mezi smluvními
stranami a stanovení vhodných podmínek pro využívání služeb fitness centra Členem.
Tento souhlas je udělen po Dobu členství a následujících pět let. Provozovatel se
zavazuje, že osobní údaje Člena nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.
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