
OBEC LUKOVÁ 
OBECNÍ ÚŘAD LUKOVÁ 

Obecní úřad Luková                ISDS: j7kb2ii 

561 23 Luková 102             E-mail: obec@lukova.cz 

Tel.: 465 394 030, 732 846 901                  Web: www.lukova.cz 

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY 

1. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a 

chovat se v souladu s ním. 

2. Provozovatelem je Obec Luková, Luková 102, 561 23 Damníkov, IČO: 00279218. 

3. Provozní doba je každý den od 7:00 do 20:00 hod. 

4. Mimo dobu vyhrazenou provozní dobu se nesmí v posilovně nikdo zdržovat. 

5. Vstup osob mladších 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

6. Každý návštěvník musí mít uhrazen poplatek za vstup. 

7. Do prostor musí každá osoba vstupovat vždy pouze na svůj přístupový čip.  

8. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve 

vhodném čistém sportovním oblečení. 

9. Prostory posilovny jsou určeny výhradně k rekreačnímu sportovnímu vyžití. 

10. Návštěvníci jsou povinni užívat prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a 

dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

11. Při provozování příslušné sportovní činnosti cvičící nesmí ohrozit své zdraví, ani 

zdraví ostatních a nesmí poškozovat majetek. 

12. Cvičící v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před 

užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému 

užívání. 

13. Cvičící jsou zodpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny, za 

ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. 

14. Návštěvníci se budou snažit nerušit sousední bytové prostory hlasitou hudbou 

nebo křikem a dle možností budou zacházet s náčiním bez zbytečného hluku. 

15. Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod 

vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo 

zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. 

16. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor 

posilovny. 

17. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo 

a uvede stanoviště do původního stavu. 

18. Prostor vstupu do posilovny je monitorován kamerovým systémem. 

19. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup. 

20. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek 

provozního řádu. 


