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    Bezpečnostní pokyny Trendigo.studia
1. Všichni klienti a návštěvníci studia jsou povinni dodržovat bezpečnost chování při 

pohybu ve studiu a dbát pokynů lektora
2. Při provádění náročnějších prvků, prvků hlavou dolů, akrobatických prvků je nutné 

vyčkat na jištění ze strany lektora. Povinností je používat tyto ochranné pomůcky: 
Matrace kolem tyče, bandáže zápěstí

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že trénink obsahuje prvky, které jsou rizikové a při nichž 
může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na komplex 
akrobatických a gymnastických prvků na tyči i kruhu. Toto riziko objednávkou kurzu 
přijímáte s tím, že jste s ním byla seznámena teoreticky i v praxi v průběhu lekce

4. Žádné náčiní není možné používat před začátkem lekce, ani po jejím skončení, 
natož bez vědomí nebo souhlasu lektora

5. Všichni klienti a návštěvníci studia berou na vědomí, že jsou na lekci na své vlastní 
nebezpečí.

6. Všichni klienti a návštěvníci jsou povinni používat náčiní a ostatní pomůcky nebo jiný 
majetek provozovatele s patřičným ohledem.

7. Tyč pro Pole dance a kruh pro Aerial hoop není možné používat s prstýnky, náramky 
nebo hodinkami na rukou nebo s piercingy na místech, která se dostávají do kontaktu 
s náčiním apod. Všechny tyto doplňky si musí klient před lekcí sundat.

8. Všichni klienti a návštěvníci studia odpovídají za ztrátu, zničení či poškození majetku 
provozovatele v plné výši, a to i v případě, že škodu nezpůsobil úmyslně a je povinen 
tuto bez odkladu nahradit.

9. Je zakázáno trénovat po požití alkoholických či jiných omamných látek.
10. Je zakázán trénink v případě nevolnosti či zdravotní indispozice. 
11. Je zakázáno trénovat v průběhu těhotenství. O této skutečnosti je klientka povinna 

lektorku dané lekce informovat.

DALŠÍ POKYNY PŘI POHYBU VE STUDIU
1. Vstup do Trendigo.studia je povolen pouze v čisté obuvi a ve vhodném sportovním 

oblečení. Z hygienických důvodů je každý z návštěvníků povinen používat vlastní 
ručník při použití jogamatky.

2. Veškeré cennosti (peníze, doklady, šperky, klíče od auta, apod.) je každý návštěvník 
povinen uložit do uzamykatelných šatních skříněk a tyto věci uzamknout. Za věci 
uložené v prostorách studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Trendigo.studio 
jakoukoliv odpovědnost. Klíče od uzamykatelných skříněk jsou návštěvníci povinni 
opatrovat po dobu lekce u sebe.

3. Jakoukoliv krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit neprodleně personálu. Dále 
je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení 
krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

4. Na lekci je vhodné se dostavit alespoň 15 min. před jejím začátkem.



5. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací 
s jakýmkoliv zařízením Trendigo.studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli 
zranění je nutné bezodkladně nahlásit personálu.

6. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Trendigo.studia a 
jsou odpovědni za škody vzniklé porušením těchto pokynů. Návštěvníci jsou povinni 
respektovat protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm v prostorách Trendigo.studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou 
návštěvníci povinni nahlásit personálu.

7. V prostorách Trendigo.studia platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických 
nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických 
nápojů v prostorách sálu je možná pouze v uzavřených plastových obalech. 

8. Rezervací kurzu nebo jiné lekce či akce pořádané Trendigo.studiem, prohlašujete, že 
jste starší 18-ti let, nebo že máte písemný souhlas svého zákonného zástupce (viz 
Souhlas zákonného zástupce). Osoby mladší 18-ti let, jsou povinny tento souhlas 
předat na první lekci recepční (lektorce). 

9. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné 
výši, i v případě, že k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, 
který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

10. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a 
náčiní na k tomu vyhrazené místo.

11. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji 
odemčenou. Po dobu svého pohybu v Trendigo.studiu je povinen klíč od šatní skříňky 
opatrovat, aby tak předešel jeho ztrátě či odcizení. Odpovídá za škodu, která vznikne 
Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je 
návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklady na výměnu 
zámku.

Pro případ zranění kurzistky přenechává kontakt na následující osobu: 
Pan/paní: ……………………………………………………………………..
Vztah k Účastnici: ……………………………………………………………
Email, telefonní číslo: ……………………………………………………….

Tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu ochrany životně důležitých zájmů kurzistky. 
Pokud vás k tomu zajímá více informací, nahlédněte, prosíme, na naše webové stránky do 
sekce „Osobní údaje“.

Kurzistka si přeje/ nepřeje, aby výše uvedené osobě byly zpřístupněny případné informace 
lékaře.
Kurzistka si přeje/ nepřeje, aby Pavlíně Klepetkové byly zpřístupněny případné informace 
lékaře. 
Zdravotní pojišťovna kurzistky: ……………..

Prohlašuji, že jsem se seznámila s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nejasnosti 
ohledně bezpečnosti a povinností při návštěvě Trendigo.studia mi byly ústně vyjasněny 
pověřenými osobami, bezpečnostní pokyny se zavazuji dodržovat.

Dále prohlašuji, že jsem zdravá, nejsem těhotná a že mi není známa zdravotní 
komplikace, která by mohla ovlivnit bezpečnost mou či mého okolí při tréninku.

       V Praze dne
………………………….. kurzistka


