
Правила поведінки
в Equides Club

Ми вдячні за те, що ви обрали Equides Club, як місце для відпочинку.
У цьому посібнику ви знайдете перелік рекомендацій

для вашого комфортного перебування.
З повагою команда Equides!
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ПРАВИЛА
заміського парково-готельного клубу «Equides club»

Особи, що знаходяться на території заміського парково-готельного клубу «Equides 
club» (далі – «Клуб»), зокрема клієнти, замовники послуг Клубу, їх клієнти, відвіду-
вачі (далі – «клієнт» у відповідному відмінку) зобов’язані під час перебування на 
території Клубу дотримуватися таких правил:

1. Під час відвідування клубу дотримуватися його режиму роботи - з 09:00 до 
21:00 щоденно.

2. Дотримуватися чистоти та загальної й особистої гігієни. Необхідно мати охай-
ний зовнішній вигляд.

3. Самовільне використання музичної та іншої апаратури, інвентарю студій Клубу 
не дозволяється.

4. Знаходитись у нетверезому стані в гольф-клубі, тренажерному залі, манежі/
полях та інших спортивних локаціях забороняється. Усі приміщення Клубу є зона-
ми вільними від паління. Адміністрація має право не допустити або випровадити 
клієнта у випадку порушення ним цього правила.

5. У випадку заподіяння шкоди майну Клубу винні особи зобов’язані відшкодува-
ти Клубу завдані збитки в повному обсязі.

6. Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієніч-
них норм, норм суспільної моралі та інших правил і норм.

7. Бережно ставитися до майна Клубу. У випадку завдання шкоди майну Клубу 
винні особи зобов’язані відшкодувати Клубу завдані збитки в повному обсязі.

8. Не дозволяється залишати свій автомобіль у місці, не призначеному для пар-
кування, або в місці, що заважає руху.

9. Для належної організації розстановки автомобілів клієнтів, а також запобігання 
порушення ПДР на території Клубу, клієнт має виконувати вказівки охорони щодо 
місць паркування та стоянки його автомобіля.

10. Швидкість руху всіх типів транспортних засобів територією Клубу не повин-
на перевищувати 5 км/год. Ураховуючи специфіку Клубу, водій автомобіля, що ру-
хається територією Клубу, має пропускати спортсменів та тварин.

11. Рух пішоходів, велосипедів та інших індивідуальних малогабаритних засобів 
руху здійснювати на спеціально визначених доріжках.

12. Категорично забороняється управління транспортними засобами особам, які 
не мають права на управління відповідної категорії, не пройшли в установлений 
строк медичного обстеження, перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння чи під дією лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість 
реакції.

13. Персональну відповідальність за дітей на території Клубу несуть батьки. Діти 

Клуб не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду, викликану 
будь-якими діями/бездіяльністю третіх осіб клієнтам, їх працівни-
кам, представникам, відвідувачам, запрошеним клієнтом особам, а 

також майну клієнта та/або вказаних осіб.
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віком до 14 років можуть відвідувати Клуб тільки в супроводі батьків або уповно-
важених осіб старше 18 років.

14. Зі співробітниками Клубу необхідно поводитися коректно, поважно та з ураху-
ванням загальноприйнятих етичних норм. У разі виникнення конфліктних ситуацій 
зі співробітниками необхідно звертатися до відділу продажу клуба 050 338 58 58.

15. Окрім заборон, передбачених чинним законодавством України, на території 
Клубу категорично забороняється вчинення таких дій:

16.1. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, 
носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проход-
ження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках із ручною 
поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення 
використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на про-
хання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред’явити таку поклажу 
для проведення поверхового огляду з метою збільшення заходів безпеки відвіду-
вачів та співробітників Клубу.

16.2. пронесення в комерційних цілях у приміщення Клубу своїх напоїв та харчо-
вих продуктів, а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів 
Клубу власними харчовими продуктами.

16.3. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, нар-
котичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або біодобавок;

16.4. пересування клієнта в місцях, відведених для персоналу, без запрошення та 
відома персоналу;

16.5. непристойна поведінка та жести, у тому числі нецензурні, голосні, образливі 
вислови, погрози на адресу будь-якої особи;

16.6. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації чи 
ворожнечі.

16.7. грубе ставлення до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
17. Перед початком занять у Клубі рекомендується пройти медичне обстеження 

та спортивне тестування. Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє 
здоров’я.

18. Під час відвідування Клубу клієнт не повинен залишати особисті речі та одяг 
без догляду. За втрачені чи залишені без догляду речі адміністрація Клубу від-
повідальності не несе.

19. Адміністрація не несе відповідальності за дії клієнта в Клубі, які були вчи-
нені без супроводу інструктора, у тому числі за правильність використання ним від-
повідного обладнання чи інвентарю, якщо через власні дії чи бездіяльність клієнт 
отримав ушкодження здоров’я.

20. На території Клубу діє медичний лікар, до якого потрібно звертатися за необ-
хідною медичною допомогою.

21. Адміністрація має право вносити зміни до цих Правил в односторонньому по-
рядку шляхом прийняття відповідного наказу. У випадку внесення змін до Правил, 
адміністрація доводить інформацію про зміни до відома клієнта шляхом розмі-
щення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу та/або в куточку 
споживача у відділі продажу. Індивідуальне повідомлення клієнта або підписання 
додаткових угод чи будь-яких інших додатків для вступу змін до Правил не вима-
гається. Зміни до Правил набирають чинності з моменту прийняття відповідного 
наказу або з дати, вказаної у самому наказі.
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Послуги клубу
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Ми вдячні, що ви обрали 
Equides Club!


