KRAFTMAGNET GYM
Правилник за вътрешния ред
С доброволното си присъствие, всеки посетител на спортната зала Крафтмагнет, се
съгласява да спазва правилника за вътрешния ред.
1. Общи условия
1.1 Препоръчително е преди всяко посещение да се запишете за тренировка на
нашия сайт www.powwow.bg
1.2 При посещение за фитнес тренировка или тренировка по даден вид спорт
клубният член е длъжен да се чекира на терминала за присъствие.
1.3 Достъпът на придружители и неспортуващи лица не се разрешава.
1.4 Всеки спортуващ трябва да прочете и подпише Формата за Снемане от
Отговорност (ФСО).
1.5 Посетителите трябва да имат навършени 16 години или да доведат настойник,
който да подпише вместо тях Формата за Снемане от Отговорност. Деца под 14
годишна възраст не се допускат да тренират без родител/настойник, ако
тренировката не е специално предназначена за деца.
1.6 Консумацията на храни не е разрешена във всички помещения на центъра.
1.7 Не се допускат лица, употребили алкохол и наркотични средства.
1.8 Посетителите са длъжни да пазят имуществото на спортната зала. При
констатирана повреда се съставя документ, който описва нанесените щети и
стойността за отстраняването им. Разходите по отстраняването на щетите се поемат
от извършителя.
1.9 Посетители, които:
- не спазват текущия Правилник за вътрешния ред;
- не спазват основни хигиенни норми (поддържане на добра лична хигиена,
изхвърляне на отпадъците на определените за това места, други);
- не опазват имуществото и оборудването в спортната зала;
- нарушават тренировъчния процес на останалите клиенти;
ще бъдат помолени да напуснат спортната зала. При повторно нарушениe, членския
абонамент ще бъде прекратен и лицата няма да бъдат допускани на територията на
спортен център Крафтмагнет.
2. Съблекални и душове
2.1 Съблекалните са два вида: индивидуални – заключват се от вътрешна страна и
цялото помещение остава за лично ползване, общи – разделени са на мъжки и
женски помещения.
2.2 При излизане от съблекалня, посетителят се задължава да не оставя дрехи и
лични вещи вътре. За целта има заключващи се шкафчета.
2.3 Шкафчетата са на разположение на посетителите само за времетраенето на
тяхното посещение. При излизане от фитнеса, посетителите са задължени да не
оставят дрехи и лични вещи вътре, нито в съблекалнята или другите помещения на
спортна зала Крафтмагнет.

2.4 Препоръчително е съблекалните и душовете да се използват по
предназначение (не е място за гримиране или говорене по телефона, например) и да
не се нарушава комфорта на останалите посетители.
2.5 При повреда или друг проблем, моля да се обърнете към фитнес инструктора
за съдействие. За шкафче, което е повредено или е оставено в неизправен вид, ще
се търси обезщетение.
2.6 Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени
в шкафчетата.
3. Фитнес и бойна зала
3.1 Всички трениращи в центъра трябва задължително да бъдат в спортно облекло
и добре изчистени спортни обувки.
3.2 Трениращите трябва да използват лични хавлиени кърпи върху лежанките и по
време на тренировка.
3.3 Препоръчително е трениращите да ползват лична екипировка (например:
боксови ръкавици, постелки за йога, протектори, други)
3.4 Посетителите, които използват постелките за йога, трябва да ги почистват след
употреба по установения от инструкторите начин и с предоставените за това
почистващи средства.
3.5 Всички трениращи трябва да се придържат към указанията на фитнес
инструктора и/или треньора и да спазват инструкциите за ползване на спортното
оборудване.
3.6 Трениращите в центъра не трябва да местят спортните уреди без разрешение
от инструктора/треньора и са длъжни да оставят тежестите и екипировката на
указаните за това места.
4. Клубно членство
4.1 Клубното членство е срочно и позволява ползването на цялата спортна база и
оборудване.
4.2 Клубното членство е лично и не може да бъде предоставяно на друг.
4.3 Нашите POWWOW BODY & CULTURE клубни членове могат да получат
допълнителна клубна карта, която да се ползва от тяхното дете, когато възрастта му
е от 14 до 17 години включително.
4.4 Допълнителната клубна карта:
- се зачислява към профила на активен клубен член и отговорността за правилното
ползване и последиците са изцяло на клубния член, към който е зачислена;
- осигурява достъп само до спортната зала;
- се предоставя за улеснение на родителите;
4.5 Спортният център не предлага обезщетение при преждевременно (доброволно
или принудително) прекратяване на клубното членство.

