Правилник на спортен център Крафтмагнет
Осцеола ЕООД

Настоящият правилник описва вътрешният ред, дейност и общи условия за
използване на услугите на Крафтмагнет

Осцеола ЕООД ул. Ниш 3 гр. Велико Търново
ЕИК 104637020

Общи положения
1. Kraftmagnet е зоната за спорт и релаксация за клубни членове и приятели на Powwow Club.
2. Настоящият Правилник урежда оргaнизацията, реда, правилата и условията за дейността на
спортен център Kraftmagnet.

3. Kraftmagnet е част от Powwow клуб и собственост на фирма „Осцеола“ ЕООД, ЕИК
104637020.

4. Правилникът е задължителен за всички посетители, клиенти и служители на Kraftmagnet.
5. С доброволното си присъствие, всеки посетител на спортния център се съгласява да спазва
правилника за вътрешния ред.

Достъп до спортен център Kraftmagnet
1. Достъп до спортния център имат единствено активни Powwow клубни членове, заплатили
месечната си такса и подписали Формата за Снемане от Отговорност (ФСО).

2. 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, ако тренировката не е специално предназначена за деца.

3. Услугите на спортен център Kraftmagnet са включени в месечен абонамент Powwow Body &
Culture, на стойност 50 лева. Таксата е предплатена и включва ползването на всички услуги
и продукти от абонамент Powwow Culture, плюс неограничено посещение на залите на
спортният център и предлаганите груповите тренировки.

4. Всички допълнителни ексклузивни услуги и специализирани индувидуални тренировки се
заплащат допълнително. Цената за тях е обявена на сайта на powwow.bg

5. Достъп до спортния център имат и външни лица, желаещи да тестват услугите на

Kraftmagnet, с преварително попълнена молба за еднократно посещение на спортния
център/тестова тренировка.

6. Препоръчително е преди всяко посещение клубният член да се запишете за груповата
тренировка на нашия сайт www.powwow.bg

7. При посещение на фитнес тренировка или тренировка по даден вид спорт, клубният член е
длъжен да се чекира на терминала за присъствие.

8. Достъпът на придружители и неспортуващи лица не се разрешава.
9. Не се допускат лица, употребили алкохол и наркотични средства.
10. Консумацията на храни не е разрешена във всички помещения на центъра.
Правила за използване на фитнес и бойна зала
1. Всички трениращи в центъра трябва задължително да бъдат в спортно облекло и добре
изчистени спортни обувки. Не се разрешава трениране или разходка в залите без дрехи.

2. Трениращите трябва да използват лични хавлиени кърпи върху лежанките и по време на
тренировка.

3. Препоръчително е трениращите да ползват лична екипировка (например: боксови ръкавици,
постелки за пилатес, протектори, други).

4. Посетителите, които използват постелки, трябва да ги почистват след употреба по
установения от инструкторите начин и с предоставените за това почистващи средства.

5. Всички трениращи трябва да се придържат към указанията на фитнес инструктора и/или
треньора и да спазват инструкциите за ползване на спортното оборудване.
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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.

Правила за използване на съблекални и душове
1. Съблекалните са два вида: индивидуални – заключват се от вътрешна страна и цялото
помещение остава за лично ползване и общи – разделени са на мъжки и женски помещения.

2. При излизане от съблекалня, посетителят се задължава да не оставя дрехи и лични вещи
вътре. За целта има заключващи се шкафчета.

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.

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.

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.

6. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в
шкафчетата.

Задължения
1. Всеки посетител е длъжен:
•

да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;

•

да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите
на спортен център Kratmagnet ;

•

да пази имуществото на спортен център Kraftmagnet;

•

да носи отговорност за личните си вещи.

2. Спортен център Kraftmagnet се задължава:
•

да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;

•

да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на събитията за
Kraftmagnet;

•

да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред;

•

да поддържа съоръженията в спортния център в технически изправен вид.

Дата на утвръждаване: 28.11.2019г.
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