
Účastník lekcí CCA Fight & Fitness prohlašuje, že: 

1. Je starší 18 let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě 
vyplní a podepíše přihlášku. 

2. Je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se 
lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve 

fyzickém cvičení. 
3. Se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. 
4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou 

jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně CCA Fight 
& Fitness během příprav, odchodu a samotného cvičení. 

5. Veškeré cviky provádí pouze a jen pod dozorem a po povolení trenérem. Nikdy nezkouší cviky, 
které nejsou povoleny trenérem. 

6. Před a po hodině opouští tělocvičnu, nezdržuji se v prostorách cvičebního prostoru. 
7. Při tréninku bere ohledy na ostatní kurzisty a dává pozor, aby nikoho nezranil. 
8. Při protahování dává pozor, aby nepřecenil své schopnosti a nenatáhl si sval, nebo šlachu, dbá 

pokynů trenéra. 
9. Souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli CCA Fight & Fitness jako správci 

osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do 
odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 
zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat. 

10. Lekce probíhají při minimální rezervaci 2 osob. Pokud je lekci přihlášená pouze 1 osoba, lekce se 
ruší. O zrušení lekce budou přihlášení informováni 2 hodiny předem v rezervačním systému a e-
mailem. Jsou-li v systému přihlášeny 2 a více osob, ale na lekci se dostaví 1 osoba, provozovatel 
si vyhrazuje právo lekci zrušit a nechává toto rozhodnutí na konkrétním trenérovi. V případech 
rušení lekce provozovatelem / lektorem vrací provozovatel zrušenou lekci do balíčku 
přihlášeným, příp. těm, kteří se na lekci, která se nakonec zruší, dostavili. 

Lekce v CCA Fight & Fitness: 

1. Se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému CCA Fight & Fitness. 
www.box-ostrava.cz 

2. Trvají 60 minut a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Trenér si vyhrazuje právo ukončit 
lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý 
účastník lekce po sobě důkladně uklidí použité nářadí po skončení cvičení. 

3. Účastník na lekci přichází do provozovny CCA Fight & Fitness v rozmezí 5 - 15 minut před jejím 
začátkem. Na pozdní příchody, bez předchozí omluvy nemusí lektor brát zřetel. 

4. Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému. 

5. Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může rezervovat na lekci pouze jedno místo, 
a to pouze pro sebe. 

6. Ve všech prostorách CCA Fight & Fitness jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, 
používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické 
nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup 
do prostor studia zakázán. 

Cennosti: 

Účastník lekcí v CCA Fight & Fitness: 

1. Je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky, náušnice a jiné šperky z důvodu možného 
zranění 

2. Nenosí s sebou do tělocvičny cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou 
nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do prostor, kde výuka probíhá. 

Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v tělocvičně, nebo v šatně nenese personál CCA Fight 
& Fitness zodpovědno 

 

 

 

 



Platby. Permanentky: 

3. Jsou nepřenosné. 
4. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení příspěvku do spolku při překážkách vzniklých z jeho 

strany, které mu zabraňují v řádné docházce. 
5. Účastník lekcí v CCA Fight & Fitness je povinen uhradit příspěvek do spolku v plné výši hotově v 

prostorách CCA Fight & Fitness. 

 

Čestné prohlášení: 

Souhlasím a čestně prohlašuji, že se zúčastňuji kurzů v CCA Fight & Fitness na vlastní nebezpečí a jsem 
si vědom/a rizik spojených s touto činností. Dále prohlašuji, že můj zdravotní stav odpovídá požadavkům 
a nárokům druhů cvičení v této tělocvičně. Výslovně uvádím, že beru na vědomí a souhlasím s průběhem 
tréninku a s pravidly spolku. V případě, že nedodržím výše uvedená pravidla, provozovatel a lektor 
nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody mně vzniklé během tréninku.  

Přihlášením do rezervačního systému se také stáváte platným členem CAA FIGHT & FITNESS 
z.s. a současně prohlašujete, že se zavazujete k dodržování Stanov tohoto spolku v plném 
rozsahu, a že neexistuje jakákoliv právní překážka, která by Vám bránila ve členství v CAA 
FIGHT & FITNESS z.s. Automaticky se stáváte členem tohoto spolku.  

Podmínky a pravidla rezervačního systému 

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat 
naše služby.  

Díky rezervačnímu systému si můžete nabízené aktivity sami rezervovat nebo rušit. 

Upozornění - bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému. 

Upozornění - rezervační systém slouží pouze k rezervaci aktivit konaných v sále našeho centra CAA 
Fight & Fitness z.s. a které jsou uvedeny v kalendářním rozpisu. 

Provozní řád sálu 

Provozní řád fitness studia je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě. Každý zákazník se po 
vstupu musí s provozním řádem seznámit a zavazuje se tento provozní řád dodržovat. 

Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který 

ho opravňuje k poskytování těchto služeb – příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, 
poradenství, dohled nad cvičícími, atd. V případě potřeby je personál připravený poskytnout první 
pomoc nebo přivolat záchrannou službu, má přístup k lékárničce. 

Do Fitness a sálů nemají přístup: osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a osoby nemocné 
(infekce, mykózy, atd.). Děti do 13 let mohou do fitcentra pouze v doprovodu rodiče. V celém areálu je 
přísný zákaz kouření. 

Sportovec musí být ve studiu přezutý do čisté sportovní obuvi, při samotném cvičení používá čistý ručník. 

Dále se nesmí zbytečně zdržovat v prostorách cvičebního sálu a omezovat tak další 
skupinu cvičících. Pokud sportovec během návštěvy zjistí poruchu na zařízení nebo náčiní, musí to 
neprodleně oznámit obsluze studia, která provede patřičná opatření. 

 

ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY A DOPORUČENÍ 
Fitness a sály jsou navštěvovány za účelem zvyšování kondice. Každý cvičenec si je vědom svého 
aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, 
cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness centra a 
sálů konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. 



Spportovec, který musí dodržovat zvláštní pohybová omezení, o tom pokaždé informuje personál a 
následně respektuje jeho pokyny. 

Žvýkačky, bonbóny a další volné předměty v ústech jsou zakázány a jejich použití je výhradně na 
zodpovědnost sportovce. Stejně tak šperky, doplňky a oděv omezující pohyb. 
Sportovec si je vědom svých schopností a nepřeceňuje své síly. Před první návštěvou se musí informovat 

o jednotlivých cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti. Vyhne se tak případnému 
extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného cvičení. 

Každý začátečník by měl před první návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím 
lékařem. Začátečník rovněž musí oznámit trenérovi/trenérce dané lekce, že je na lekci poprvé a musí se 

řídit jejím doporučením. 
Pokud si sportovec zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické 
možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce trenérem, může kdykoliv z lekce odejít, 
avšak bez nároku vrácení příspěvků do našeho spolku. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
CAA Fight & Fitness z.s. přijímá rezervace na lekce pouze s úhradou příspěvku do spolku na lekci. 
Registrací v systému souhlasí účastník s provozním řádem a podmínkami užívání rezervačního systému. 

Sportovec respektuje čas začátku lekce dle aktuálního rozvrhu. Po zahájení cvičení již nemusí být 
vpuštěn do objektu, a to bez nároku vrácení příspěvku do spolku. 

TECHNICKÝ STAV 
Personál průběžně kontroluje technický stav. Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě 
náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady nebo vyměněno za nové. 

Podmínky registrace 

Před provedením registrace si přečtěte podmínky rezervace a provozní řád. Registrací do rezervačního 
systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem, souhlasíte s dodržováním provozního řádu 
provozovny. 

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby našeho spolku. 

 Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit. 

Postup registrace 

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému 

Po otevření stránky z přijatého odkazu, klikni na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (s označením 
* jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. 
Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je 
registrace ukončena.  

 Podmínky rezervace 

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Na jednu registraci lze rezervovat dvě místa. 
Rezervaci je možné provést nejpozději 1minutu před zahájením aktivity. 

Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost provést rezervaci on-line, je možné o rezervaci 
požádat formou SMS správce systému na tel. 608 766 882. Tímto však neručíme za včasné vyřízení 
Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum. 

Postup rezervace 

 přihlaste se do rezervačního systému 

 v kalendáři CAA Fight & Fitness z.s. " si vyber sportovní aktivitu 

 nastav kurzor myši na vybranou aktivitu – NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZÁVAZNĚ 
REZERVOVAT" klikni na "ZÁVAZNĚ REZERVOVAT". 



 zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout.  

 okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -

rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru 

 v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně 
je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci 

 pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude 
svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: 1   

V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem. 

Podmínky zrušení rezervace 

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný uživatel, který danou rezervaci uskutečnil. Ve výjimečných 

případech, kdy opravdu nemáte možnost zrušit rezervaci On-line, je možné o zrušení požádat správce 
systému na tel. 608766882. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme 
pro Vás maximum. 

Postup zrušení rezervace 

 přihlaste se do rezervačního systému 

 nastav kurzor myši na aktivitu v kalendáři CAA Fight & Fitness z.s., na kterou jste přihlášení -

 NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZRUŠIT REZERVACI" klikni na " ZRUŠIT 
REZERVACI ". 

 okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -
  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – 
PENALIZACE – toto se zobrazí v případě, že zrušení provedete až po nastaveném intervalu pro 

bezplatné zrušení. Penalizace znamená stržení kreditu – viz podmínky pro penalizaci 

 v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", 
současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení 
rezervace 

 při včasném zrušení rezervace se Vám odečtený kredit automaticky vrací zpět 

 ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastavenéno 

minimálního počtu přihlášených klientů (min.počet je vždy uveden v detailu aktivity v 
kalendářním rozpisu). Kredit je automaticky přiřazen zpět na Váš účet. Systém provádí 
kontrolu 120 min před časem zahájení aktivity. O zrušení lekce Vám bude zaslána SMS zdarma 
nebo e-mail. 

K penalizaci (k nevrácení kreditu) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci zrušíte po časovém 
limitu, tzn. později než 2h před začátkem konané aktivity. 

  

  

  

 


