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!

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ
Wellness центру
1. Режим роботи Клубу з 09:00 до 21:00 щоденно.
2. Клубна карта є пропуском до Клубу, яку необхідно надати на рецепції.
3. Ключі від шафи для одягу, рушники, халат, шампунь та гель для душу надаються виключно в обмін на Клубну карту. У випадку втрати або пошкодження Клубної
карти, ключа, халату, рушників стягується штраф, встановлений Виконавцем.
4. Перед початком занять у Клубі рекомендується пройти медичне обстеження та
спортивне тестування. Замовник несе персональну відповідальність за своє здоров’я.
5. Для тренувань у Клубі необхідно переодягнутись у спортивний одяг та кросівки,
знаходитись у спортивних залах в іншому взутті або з голим торсом забороняється.
6. Під час відвідування Клубу необхідно дотримуватися чистоти та загальної й
особистої гігієни.
7. Вправи з максимальною та субмаксимальною вагою в тренажерному залі необхідно виконувати виключно зі страхуванням інструктором або партнером для
безпеки Замовника. Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги,
гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у
процесі отримання Послуг.
8. Замовник може користуватися послугами тільки інструкторів Клубу. Проведення персональних тренувань Замовниками Клубу забороняється.
9. Відео- та фотографування на території Клубу без спеціальної домовленості з
адміністрацією не дозволяється.
10. Самовільне використання музичної та іншої апаратури, інвентарю студій Клубу не дозволяється.
11. Знаходитись у Клубі в нетверезому стані або приймати їжу в місцях, призначених для тренувань, у зонах відпочинку та роздягальнях забороняється. Усі приміщення Клубу є зонами вільними від паління. Виконавець має право не допустити
або випровадити Замовника у випадку порушення ним цього правила, що є очевидним для представників Виконавця.
12. Під час відвідування Клубу Замовник має не залишати особисті речі та одяг
без догляду. Замовник має використовувати для їх зберігання шафи в роздягальнях. За втрачені чи залишені без догляду речі Виконавець відповідальності не несе.
За цінні речі, не здані на відповідальне зберігання, Виконавець відповідальності не
несе.
13. Не дозволяється залишати свій автомобіль у місці, не призначеному для паркування, або в місці, що заважає руху.
14. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу. Діти
віком до 14 років можуть відвідувати Клуб тільки в супроводі батьків або уповноважених осіб старше 18 років.
15. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що
посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі,
зазначених у Клубній карті, представник Клубу має право вилучити таку Клубну карту до з’ясування всіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка надала невідповідну Клубну карту. Вилучена Клубна карта залишається в Клубі до з’ясування обставин, що
призвели до її вилучення.
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16. Окрім заборон, передбачених чинним законодавством України, на території
Клубу Замовнику категорично забороняється вчинення таких дій:
16.1. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу Виконавця, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження 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 прохання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення
поверхового огляду з метою збільшення заходів безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;
16.2. проносити в комерційних цілях у приміщення Клубу свої напої (зокрема воду)
та спортивне харчування (зокрема коктейлі), а також виготовлення, вживання та
пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (зокрема
коктейлями) на території Клубу.
16.3. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного
харчування, та/або біодобавок;
16.4. проносити на територію Клубу будь-яких тварин;
16.5. пересування Замовника та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
16.6. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
16.7. непристойна поведінка та жести;
16.8. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації чи
ворожнечі.
16.9. грубе ставлення до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
16.10. нецензурні, голосні, образливі вислови, жести, погрози на адресу будь-якої
особи.
17. Перед початком відвідання басейну необхідно прийняти душ, переодягнутися
в одяг для купання.
18. На території басейну забороняється вчинення таких дій:
18.1. знаходитися на території басейну та в душових приміщеннях у верхньому
одязі та взутті;
18.2. бігати на території басейну;
18.3. використовувати басейн після відвідання спа-зони попередньо не прийнявши душ;
18.4. знаходитися на території басейну оголеним;
18.5. стрибати з бортиків без дозволу інструктора;
18.6. залишати на території басейну особисті речі;
18.7. здійснювати дії, що можуть заважати іншим відвідувачам Клубу чи будуть
загрожувати їх життю, здоров’ю та майну.
19. У спа-зоні категорично забороняється:
19.1. знаходитися на території сауни у взутті;
19.2. лежати на полицях у сауні без рушника;
19.3. здійснювати будь-які дії щодо печі із розігрітим камінням у сауні (лити воду,
пересувати каміння тощо).
20. Після закінчення занять Замовник має звільнити шафу в роздягальні.
21. Обов’язковою умовою для відвідання Клубу є наявність особистої фотографії
Замовника, яка надається Замовником або може бути зроблена співробітниками
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Виконавця на момент укладення договору. Брак особистої фотографії Замовника
перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє Замовника
можливості відвідувати Клуб.
22. Дитині віком до 14 (чотирнадцяти) років категорично забороняється знаходитися в приміщення тренажерної зали.
23. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника у Клубі, зокрема за правильність використання Замовником обладнання чи спортивного інвентарю, якщо
через власні дії чи бездіяльність Замовник отримав ушкодження здоров’я.
24. Виконавець має право вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення
змін до Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Замовника шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу
та/або в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Замовника
або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків для вступу змін до
Правил не вимагається. Зміни до Правил набирають чинності з моменту прийняття
відповідного наказу.
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Послуги клубу
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Ми вдячні, що ви обрали
Equides Club!
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