Hotel Olšanka s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov

Provozní řád – Sportovní centrum Olšanka
Sportovní aktivity ve Sportovním centru Olšanka jsou určeny
návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

všem

1. Návštěvník Sportovního centra Olšanka je povinen řídit se provozním řádem a pokyny
zaměstnanců sportovního centra. V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců
sportovního centra či porušení provozního řádu může být návštěvník bez nároku na
vrácení vstupného ze Sportovního centra vykázán.
2. Provozovatel má právo vyčlenit hodiny jakékoliv sportovní aktivity pro sportovní
činnost či jiné akce a to na neomezeně dlouhou dobu.
3. Zakoupením vstupu či permanentní karty návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a
porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
4. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup
do Sportovního centra Olšanka povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let
(rodiče, sourozenci, učitel) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně
zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a
nenechat jej bez dozoru.
5. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně
nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit
dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
6. Imobilní návštěvníci a osoby se smyslovou nebo mentální neschopností mají vstup
povolen pouze s doprovodem. Pro imobilní návštěvníky nabízíme možnost využití
invalidní šatny s bezbariérovým přístupem k bazénu. V případě držitele karty ZTP/P
nebo ZTTP/P a neplavajícího doprovodu, nemusí tento doprovod platit vstupné, pro
umožnění vstupu do bazénu hradí vstupné i osoba doprovázející osobu
znevýhodněnou, a to v plné výši.
7. Recepční sportovního centra má povinnost odmítnout návštěvníkům vstup v případě
naplnění kapacity zařízení, nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není
povolen vstup.









Osoby postižené jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob
Osoby s nakažlivými nebo odpor vyvolávajícími chorobami
Bacilonosiči střevních a jiných chorob
Rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým
stanovena povinnost karantény
Osoby postižené chorobami provázenými výtokem tělních tekutin
Osoby s kožními parazity a vyrážkami
Osoby s otevřenou ranou nebo s obvazem na těle
Osoby jinak ohrožující zdraví jiných osob
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Osoby nečisté a ve znečištěném oděvu
Osoby zahmyzené



Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných, návykových či
psychotropních látek
Osoby bez potřebného minimálního vybavení pro koupání (plavky, ručník)
Osoby, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a
jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami




8. Do prostoru sportovního centra není povolen vstup se zvířaty jakéhokoli druhu.
9. Vstup do Sportovního centra Olšanka je dovolen pouze s řádně zaplaceným
vstupným. Prodej vstupného začíná okamžikem otevření a končí 45 minut před
uzavřením provozu. Při vstupu do Sportovního centra Olšanka se klient dohodne
s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentní kartou, platební kartou apod.),
Poté mu bude vydán čipový náramek od šatní skříňky, který také umožňuje vstup a
výstup skrz elektronické turnikety na recepci. V případě potřeby může klient využít
k uložení cenností bezpečnostní box umístěný vedle recepce, který je pod neustálým
dohledem bezpečnostních kamer. Návštěvník je povinen mít čip neustále u sebe, a to
po celou dobu pobytu. V případě ztráty nenese provozovatel odpovědnost za
zcizené věci ze skříňky.
10. Vstup do placeného prostoru začíná průchodem turnikety u recepce.
11. Ceny všech služeb jsou zveřejněny v ceníku, který je umístěn na recepci sportovního
centra a zveřejněn na webových stránkách. Jakékoliv změny v ceníku jsou vyhrazeny.
Osoby žádající slevu jsou povinny předložit u pokladny doklad opravňující k poskytnutí
slevy. Za nevyčerpané vstupné z permanentní karty se náhrada neposkytuje.
12. Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se
okamžitě přezul do vlastní obuvi.
13. K úschově oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci
povinni řádně uzamknout. Za odložené věci mimo tyto prostory provozovatel nenese
žádnou odpovědnost. V případě ztráty čipového náramku bude obsah skříňky
návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou jednoznačně jeho a po
zaplacení pokuty za ztracený čipový náramek ve výši 1000 Kč.
14. Pro veškeré cennosti (peníze, šperky, hodinky, ceniny, mobilní telefony, doklady
apod.) jsou určené bezpečnostní boxy vedle recepce, které jsou pod dohledem
kamerového systému a recepce. Šatní skříňky neslouží pro úschovu těchto cenných
věcí a slouží výhradně pro uložení osobních svršků. Za případné ztráty těchto cenností
z šatních skříněk nenese provozovatel Sportovního centra Olšanka žádnou
odpovědnost!
15. Z prostoru sprch do šaten je návštěvník povinen vstoupit osušen, aby nedošlo k
zanášení vody do těchto prostor. Ždímání plavek či ručníků je povoleno pouze v
prostorách sprch. Návštěvník má možnost použít fény, které jsou k dispozici v
sušárnách. Doba vysoušení vlasů se započítává do doby platnosti vstupenky.
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16. Po ukončení sportovní aktivity, osprchování a převléknutí zkontroluje klient, zda v
prostoru celého sportoviště nic nezapomněl (za věci zapomenuté na sportovišti
nenese provozovatel Sportovního centra Olšanka žádnou odpovědnost!).

Při odchodu ze Sportovního centra vloží klient čipový náramek do turniketu na
recepci. Na turniketu se zobrazí případná dlužná částka (překročení doby pobytu ve
Sportovním centru, útrata apod.) Po uhrazení této částky bude klientovi umožněno
opustit Sportovní centrum. V případě nulové dlužné částky, bude turniket automaticky
otevřen.

Provozní řád – Bazén
Sportovní aktivity v bazénu Sportovního centra Olšanka jsou určeny všem
návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

1. Návštěvník bazénového komplexu Sportovního centra Olšanka je srozuměn s
provozním řádem sportovního centra Olšanka a s provozním řádem bazénu.
2. Hloubka bazénu je 110 až 130 cm, délka 25 m. Do bazénu nemají z hygienických
důvodů přístup děti do 1 roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze
v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
3. Rozvrh případných pronájmů jednotlivých drah bazénu Sportovního centra Olšanka je
uveřejněn ve vstupní hale na místě tomu určeném a na webových stránkách. Rozvrh
pronajatých plaveckých drah bazénu je pravidelně aktualizován. Při pořádání akcí
může být celý bazén uzavřen.
4. Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénu
v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou, a to bez plavek.
Návštěvníkům je zakázáno provádět holení či depilaci v celém prostoru sportovního
centra.
5. Návštěvníci používají své plavky, které musí být čisté a musí odpovídat zásadám
slušnosti. Osoby ve spodním prádle, legínách, šortkách, či jiném oděvu pro denní
nošení, než jsou plavky, nebudou do bazénu vpuštěni. Neakceptovatelné jsou také
burkini a neopreny. Delší vlasy je návštěvník bazénové části povinen svázat gumičkou.
6. V bazénu je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míče na
vodní polo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, včetně jiných kožených
předmětů.
7. V bazénové části je veřejnosti zakázáno:



Zdržovat se v prostorách bez zaplaceného vstupu
Vstupovat do čistého prostoru ve venkovní obuvi
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Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost



Používat šampóny a mýdla ve skleněných obalech, barvit si vlasy, holit se
žiletkami, odhazovat jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou
způsobit poranění
Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně
v prostorách plaveckého centra
Srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně stříkat vodou
na druhé osoby
Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a
vybavení ošetřovny
Skákat do bazénu
V hodinách určených pro veřejnost používat potápěčské výstroje, tedy
potápěčské brýle a ploutve
Vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla mýdlem a vodou. Dále
je zakázáno plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit a
vylučovat exkrementy do bazénu, používat před koupáním mastné krémy,
znečišťovat veškeré prostory v objektu
Vnášet do sportovního areálu hořlavé nebo jinak nebezpečné látky. Toto
ustanovení se vztahuje i na sortiment potravinářského charakteru
Svévolně přemisťovat předměty včetně nábytku, otevírat již obsazené skříňky,
manipulovat i s jiným technickým zařízením
Kouřit ve vnitřních prostorách sportovního centra
Rozdělávat otevřený oheň v celém objektu
V čistém provozu sportovního centra konzumovat vlastní potraviny a nápoje
na místech, které k tomu nejsou určeny
Pohybovat se v jiném ošacení než jsou plavky nebo plavky se županem
Provádět soukromou výuku plavání bez souhlasu provozovatele
















8. V případě pronájmu bazénové dráhy je možno se s provozovatelem domluvit na
používání nejrůznějších plaveckých pomůcek.
9. V případě pronájmu bazénové dráhy je návštěvníkovi umožněn vstup do prostoru
šaten 15 minut před začátkem pronájmu plavecké dráhy.
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Provozní řád – Aqua Aerobic
Sportovní aktivita Aqua Aerobic v bazénu Sportovního centra Olšanka je
určena všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní
pravidla:

1. Návštěvník cvičební hodiny Aqua Aerobicu ve Sportovním centru Olšanka je
srozuměn s provozním řádem sportovního centra Olšanka, s provozním řádem bazénu
a s provozní řádem – Aqua Aerobic.
2. Aqua aerobic začíná vždy v celou hodinu – viz rozpis na pokladně. Zákazníci jsou
vpouštěni do prostoru šaten 15 minut před začátkem Aqua Aerobicu.
3. Prostor vyhrazený pro aqua aerobic se odvíjí podle počtu cvičenců v hodině.
Maximální počet osob je 50 osob.
4. Po zaplacení vstupného na příslušnou lekci obdrží návštěvník čipový náramek a
kartičku k odlišení cvičenců od plavců. Tuto kartičku odevzdá návštěvník instruktorce
nebo plavčíkovi před zahájením lekce.
5. Po příchodu k bazénu jsou návštěvníci povinni dbát pokynů instruktora/ky a plavčíka.
6. Nepřehlédněte!











Hodiny Aqua Aerobicu návštěvník navštěvuje na vlastní odpovědnost
Vhodnost aktivity návštěvník konzultuje se svým lékařem
Před začátkem hodiny je návštěvník povinen informovat instruktorky o
závažných onemocněních, která by mohla mít vliv na návštěvníkův zdravotní
stav
Všechny cviky a tempo nejsou vhodné při různých typech onemocnění
(epilepsie, cukrovka, astma, těžká alergie, onemocnění srdce a cév,
onemocnění páteře, vysoký krevní tlak aj.)
V případě zdravotních problémů cvičí návštěvník vždy v první řadě
Účastnit se cvičení Aqua Aerobicu se žvýkačkou v ústech je zakázané
Do hodin si může návštěvník donést občerstvení pouze v plastovém obalu
Návštěvník zachází šetrně se cvičebním náčiním
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Provozní řád – Cvičební lekce
Sportovní aktivity ve cvičebním sálu Sportovního centra Olšanka jsou určeny
všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

1. Návštěvník cvičební lekce ve Sportovním centru Olšanka je srozuměn s provozním
řádem sportovního centra Olšanka a s provozním řádem – cvičební lekce.
2. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy čistou,
pevnou, sportovní sálovou obuv, je-li k dané lekci potřeba. V případě, že tak neučiní,
může být obsluhou ze cvičebního sálu vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník.
V případě, že ho nemá, může si ručník, za poplatek 20 Kč, zapůjčit u obsluhy. Za ručník
je také vybírána vratná záloha ve výši 100 Kč, majitelé permanentních karet mohou
jako zálohu využít svou kartu.
3. Posilovací nářadí a náčiní používá cvičenec šetrně a vždy pouze k účelu, pro které
jsou vyrobeny. V případě, že cvičenec používá jakékoliv zařízení i po upozornění
obsluhy nevhodně, může být z posilovny bez nároku na vrácení vstupného vykázán.
V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení cvičebního sálu, je povinen
způsobenou škodu uhradit.
4. Návštěvník vstupuje a provádí sportovní aktivitu ve cvičebním sále na vlastní
nebezpečí. V případě zranění nenese provozovatel sportovního centra žádnou
odpovědnost.
5. Použité náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
6. Po zaplacení vstupného na příslušnou lekci obdrží návštěvník čipový náramek a
kartičku, kterou je povinen odevzdat instruktorovi.
7. Prostor vyhrazený pro cvičební lekce je určen maximálně pro 18 cvičenců. Počet
cvičenců se může lišit na základě druhu cvičební lekce.
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Provozní řád – Posilovna
Sportovní aktivity v posilovně Sportovního centra Olšanka jsou určeny všem
návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

1. Návštěvník posilovny ve Sportovním centru Olšanka je srozuměn s provozním řádem
sportovního centra Olšanka a s provozním řádem posilovny.
2. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy čistou,
pevnou, sportovní obuv. V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny
vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník a je povinen jej používat při cvičení na
posilovacích strojích. V případě, že ho nemá, může si ručník, za poplatek 20 Kč,
zapůjčit u obsluhy. Za ručník je také vybírána vratná záloha ve výši 100 Kč, majitelé
permanentních karet mohou jako zálohu využít svou kartu.
3. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec šetrně a vždy pouze k účelu, pro které jsou
vyrobeny. V případě, že cvičenec používá jakékoliv zařízení i po upozornění obsluhy
nevhodně, může být z posilovny bez nároku na vrácení vstupného vykázán.
V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen
způsobenou škodu uhradit.
4. Návštěvník vstupuje a provádí sportovní aktivitu v posilovně na vlastní nebezpečí.
V případě zranění či úrazu nenese provozovatel sportovního centra žádnou
odpovědnost.
5. Použité nářadí a náčiní je cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené (kotouče
vždy patří na stojany!).
6. V případě konání skupinové lekce v prostorách posilovny obdrží návštěvník po
zaplacení vstupného spolu s čipovým náramkem kartičku, kterou je povinen odevzdat
instruktorovi.
7. Prostor vyhrazený pro skupinové lekce v prostorách posilovny je určen maximálně pro
18 cvičenců. Počet cvičenců se může lišit na základě druhu cvičební lekce.
8. V průběhu cvičební lekce „Posilovna s trenérem,“ bude vstup umožněn pouze
účastníkům lekce.
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Provozní řád – Stolní tenis
Sportovní aktivity v místnosti určené pro stolní tenis Sportovního centra
Olšanka jsou určeny všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato
základní pravidla:

1. Návštěvník místnosti určené pro stolní tenis ve Sportovním centru Olšanka je srozuměn
s provozním řádem sportovního centra Olšanka a s provozním řádem – stolní tenis.
2. Návštěvník je povinen používat čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy čistou,
pevnou, sportovní obuv. V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z místnosti
stolního tenisu bez nároku na vrácení vstupného vykázán.
3. Návštěvník vstupuje a provádí sportovní aktivitu v místnosti určené pro stolní tenis na
vlastní nebezpečí. V případě zranění či úrazu nenese provozovatel sportovního centra
žádnou odpovědnost.
4. V případě, že návštěvník nemá k dispozici vlastní pálku určenou pro stolní tenis, tak je
možno si ji vypůjčit na recepci sportovního centra. Návštěvník je povinen pálku
zkontrolovat, zda je v odpovídajícím stavu. V případě, že návštěvník pálku na stolní
tenis poškodí, je povinen uhradit na recepci náklady spojené se zakoupením nové
pálky, a to v hodnotě 300 Kč.
5. V případě, že návštěvník úmyslně poškodí jakékoliv zařízení místnosti pro stolní tenis, je
povinen způsobenou škodu uhradit.

Provozní řád – Badminton
Sportovní aktivity v badmintonové hale Sportovního centra Olšanka jsou
určeny všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní
pravidla:

1. Návštěvník badmintonové haly ve Sportovním centru Olšanka je srozuměn s
provozním řádem sportovního centra Olšanka a s provozním řádem – badminton.
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2. Návštěvník je povinen používat čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy čistou,
pevnou, sportovní, sálovou obuv určenou pro badminton. V případě, že tak neučiní,
může být obsluhou z badmintonové haly bez nároku na vrácení vstupného vykázán.
3. Návštěvník vstupuje a provádí sportovní aktivitu v badmintonové hale na vlastní
nebezpečí. V případě zranění či úrazu nenese provozovatel sportovního centra
žádnou odpovědnost.
4. V případě, že návštěvník nemá k dispozici vlastní badmintonovou raketu, tak je možno
si ji vypůjčit na recepci sportovního centra. Návštěvník je povinen badmintonovou
raketu zkontrolovat, zda se nachází v odpovídajícím stavu. V případě, že návštěvník
badmintonovou raketu poškodí, je povinen uhradit na recepci náklady spojené se
zakoupením nové badmintonové rakety, a to v hodnotě 350 Kč.
5. V případě, že návštěvník úmyslně poškodí jakékoliv zařízení badmintonové haly, je
povinen způsobenou škodu uhradit.
6. Návštěvník je povinen využívat badmintonový kurt, na který se předem rezervoval
nebo jehož číslo mu bylo sděleno na recepci sportovního centra a to pouze po
zaplacenou dobu.

Rezervační řád – Sportovní centrum Olšanka
1. Rezervační systém (dále jen „RS“) naleznete na http://olsanka.e-rezervace.cz.
2. Pro využití RS je nutné se nejprve zaregistrovat, registraci je možné provést samostatně
přes výše uvedený odkaz.
3. Pro registraci je nutné vedle uživatelského jména, hesla, jména a příjmení uvést i
platné telefonní číslo a emailovou adresu (pro zaslání aktivačního kódu a případných
důležitých sdělení).
4. Pro plnohodnotnou funkčnost systému doporučujeme, aby uživatelské jméno a heslo
bylo zadáváno bez diakritiky.
5. Obratem po vyplnění nezbytných údajů a jejich uložení obdržíte email s aktivačním
kódem. Tento kód zadáte po otevření volby: „zadat aktivační kód“.
6. Po zvládnutí předchozích kroků se již můžete do RS kdykoliv volně přihlašovat.
7. V horní liště můžete volit mezi „rozvrhy“ – rezervace hodin, „osobními údaji“ – pro
změnu údajů a „mými rezervacemi“ – přehled rezervací uskutečněných i budoucích.
8. Pod horní lištou naleznete kalendář s datem, kde si můžete zadávat datum
požadované rezervace, volbu požadované služby a volbu zobrazení rozvrhu.
9. Požadovanou službu je možné volit i ikonami nad rozvrhem.

9

Hotel Olšanka s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
10. Rezervaci vytvoříte kliknutím do políčka dle požadovaného času.
11. U rezervace badmintonu stačí po vybrání intervalu pronájmu a kurtu zvolit volbu uložit.
12. Pro rezervaci vedených cvičebních hodin klikněte na požadovanou hodinu, po
zobrazení nového okna stačí kliknout na „přidat“ a po případném navolení počtu
požadovaných míst, můžete volbu uložit. V případě plného obsazení cvičebních
hodin, je možno se přihlásit na cvičení jako tzv. „náhradník.“ V případě zrušení
rezervace již rezervovaným návštěvníkem, budou všichni „náhradníci“ informováni
prostřednictvím informační SMS o uvolnění místa na cvičební lekci. V případě zájmu o
toto uvolněné místo je zapotřebí rezervaci potvrdit online v rezervačním systému,
osobně nebo telefonicky na recepci sportovního centra.
13. U cvičebních lekcí se zobrazuje cvičitel a druh lekce a níže počet zarezervovaných
míst /kapacita lekce/ případně počet náhradníků.
14. Nastavení ceny si u rezervace všímat nemusíte, platba se odvíjí od platného ceníku a
podmínek užívání permanentních.
15. Přehled všech Vašich rezervací naleznete pod ikonou „moje rezervace“, zde můžete
rezervace volbou „editovat“ i rušit či přesouvat.
16. Online rezervace lze vytvářet na 21 dní dopředu.
17. Rezervace lze rušit nejpozději 6 hodin před začátkem sportovní aktivity či masáže.
V případě pozdního zrušení rezervace či nezrušení rezervace (v případě, že se
návštěvník nedostaví na sportovní aktivitu) si provozovatel vyhrazuje právo účtovat
klientovi plnou cenu rezervované služby.
18. V případě, že se klient z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na svou, již rezervovanou
hodinu, může rezervaci zrušit telefonicky na číslech 264 092 448, 606 658 899 či sám, po
přihlášení do rezervačního systému. Rezervaci nelze zrušit e-mailem ani SMS.
19. V případě, že návštěvník vlastní permanentní kartu, bude mu nárokovaná částka
automaticky stržena z permanentní karty a klient bude o této situaci elektronicky
informován. V případě, že klient permanentní kartu nevlastní, bude po něm
nárokovaná částka vyžadována při příští návštěvě sportovního centra.
20. Oznámení o změně instruktora z důvodu nemoci apod. je vyznačeno k dané lekci
poznámkou. Tato skutečnost není zasílána SMS či emailem.
21. Pro nejlepší funkčnost doporučujeme spouštět RS v internetovém prohlížeči Mozilla
Firefox.
22. Při komplikacích či dotazech se obraťte na recepci Sportovního centra Olšanka,
případné písemné dotazy adresujte na sport.recepce@hotelolsanka.cz.
23. V případě vytvoření profilu v RS klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a se
zasílám informačních mailů. V případě, že klient se zasíláním informačních mailů
nesouhlasí, zašle elektronicky na adresu sport@hotelolsanka.cz email s předmětem
NEZASÍLAT.
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