Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fitness Place s.r.o.
I. Definice
1. „Společnost“ – Fitness Place s.r.o., se sídlem Plzeňská 233, Praha 5, 150 00, IČ: 057 85 880,
DIČ: CZ05785880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 270769.
2. „Klub“ – sportovně-rekreační objekt provozovaný Společností; seznam Klubů je umístěn na
webu Společnosti www.formfactory.cz .
3. „Smlouva o využívání služeb Klubu“ nebo též „Smlouva“ – smlouva, na základě níž zákazník
získá status Člena Klubu.
4. „Člen Klubu“ – zletilá plně svéprávná osoba nebo osoba, které udělil písemný souhlas
s členstvím v Klubu její zákonný zástupce.
5. „Služba free-pass“ – neplacená, jednodenní nebo vícedenní možnost využívaní služeb
poskytovaných Společností. Služba free-pass obsahuje výhradně služby zahrnuté v ceně
Poukazu.
6. „Inkaso“ – bezhotovostní platební služba, prostřednictvím níž je Člen Klubu oprávněn hradit
měsíční poplatek za členství v Klubu. Transakce je prováděna na základě písemného souhlasu
Člena Klubu prostřednictvím platební karty na platformě Elavon. Člen Klubu je v případě
využití této možnosti úhrady měsíčního poplatku za členství v Klubu povinen zajistit, aby v den
splatnosti příslušné částky byl na jeho účtu dostatek finančních prostředků.
7. „Poukaz“ (členská karta) – vstupní karta, prostřednictvím níž Člen Klubu prokazuje své
členství v Klubu; jednotlivé typy Poukazů jsou blíže specifikovány v čl. V. těchto VOP.
8. „Předpisy“ – Předpisy pro využívání služeb Společnosti, které jsou dostupné na webu
www.formfactory.cz a na recepci jednotlivých Klubů.
9. „Splátky“ – jednotlivé pohledávky Společnosti za Členem Klubu, které vznikají uzavřením
Smlouvy na dobu neurčitou a dále pak počátkem každého následujícího měsíce trvání Smlouvy.
Částku splatnou ke dni uzavření Smlouvy je možné uhradit pouze v hotovosti nebo platební
kartou.
10. „VOP“ – tyto Všeobecné obchodní podmínky.

II. Zásady členství v Klubu
1. Členství v Klubu vzniká na základě Smlouvy.
2. Členství v Klubu a právo využívat služby Společnosti se prokazuje Poukazem.
3. Osoba mající zájem o členství v klubu je před zakoupením Poukazu povinna obeznámit se
s Předpisy a VOP.
4. Člen Klubu může získat dle vlastního uvážení jeden z vybraných poukazů nabízených
Společností,
5. Poukaz je vydán v den uzavření Smlouvy a je platný po dobu trvání Smlouvy. Při vyhotovení
Poukazu bude pořízena fotografie Člena Klubu, a to za účelem ověření totožnosti při využívání
služeb Společnosti, s čímž tento bez dalšího souhlasí. V případě, že osoba, jejíž fotografie jsou
pořizovány, nedosáhla věku 18 let, nebo není právně způsobilá k podpisu tohoto souhlasu,
podepíše souhlas její zákonný zástupce.
6. Osoba, která není plně svéprávná, je oprávněna uzavřít Smlouvu jedině s písemným
souhlasem svého zákonného zástupce. Písemný souhlas musí být vydán ve formě stanovené
Společností; formulář je dostupný na www.formfactory.cz .
7. Smlouva může být uzavřena na období 12 měsíců, 3 měsíců nebo na dobu neurčitou (členství
Classic).
8. V případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou každé ze stran náleží právo vypovědět
Smlouvu. Od Smlouvy na dobu neurčitou může každá ze stran odstoupit vždy k poslednímu dni
každého měsíce trvání členství. Smlouva musí být vypovězena v písemné formě.
9. Poukaz vydaný v souladu se Smlouvou, je vystaven na jméno bez možnosti převodu tohoto
Poukazu na třetí osobu. Kopírování a jakékoliv jiné zpracovávání Poukazů je zakázáno.
10. Člen Klubu může přenést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na určenou třetí osobu
výhradně na základě písemného souhlasu Společnosti a této třetí osoby nebo na základě
uzavření dodatku ke Smlouvě. Přenesení práv a povinností ze Smlouvy na třetí osobu
Společnost zpoplatňuje částkou ve výši 600,- Kč. Společnost může na základě vlastního
jednostranného rozhodnutí snížit nebo nepožadovat zaplacení tohoto administrativního
poplatku.
11. Třetí osoba, na kterou budou přenesena práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je
povinna dodržovat Předpisy a jejich závazek k jejich dodržování stvrdí svým podpisem.
12. Společnost si vyhrazuje právo vyžadovat od osoby vstupující do Klubu na základě Poukazu
doklad totožnosti nebo jiný doklad obsahující fotografii této osoby, kterým tato osoba prokáže,
že je oprávněným držitelem Poukazu.
13. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vstup do prostorů Klubu z níže uvedených
důvodů:
a) Pokud se osoba neprokáže platným Poukazem nebo se prokáže platným Poukazem, který
však není vystaven na její jméno nebo pokud odmítne předložit doklad totožnosti nebo jiný
doklad s fotografií v souladu s čl. II. odst. 12 VOP.
b) Pokud osoba představuje potenciální ohrožení zdraví nebo života dalších členů Klubu nebo
personálu Společnosti, zejména je-li pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních
látek.
c) Pokud má osoba vůči Společnosti jakékoliv splatné a neuhrazené závazky;
d) Pokud Člen Klubu trpí nakažlivou nemocí nebo má jiné obtíže, které mohou mít vliv na život,
zdraví a komfort personálu Společnosti a/nebo ostatních zákazníků Společnosti.
14. V případě nahlášení ztráty nebo odcizení Poukazu a předložení dokumentu totožnosti
držitele Poukazu a potvrzení o koupi Poukazu (faktura, účtenka, smlouva, výpis z účtu), bude
tento Poukaz Společností zablokován. Vydání nového Poukazu je zpoplatněno částkou ve výši
100,- Kč.
15. V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou má Společnost, pokud dojde k uzavření Klubu
nebo Klubů, právo tuto smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která
počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
16. Osobě, jež projeví zájem o využívání služeb Společnosti, může Společnost nabídnout
jednorázově a bez poplatku využití těchto služeb po dobu jednoho dne v rámci Služby freepass. Osoba využívající Službu free-pass je povinna dodržovat veškeré Předpisy a před
započetím využívání služeb se obeznámit s Předpisy. Osoba využívající Službu free-pass je
povinna podepsat prohlášení o zdravotní způsobilosti a o seznámení se s Předpisy.
17. Osoba, která má zájem využívat jakékoliv služby poskytované Společností, je povinna splnit
tyto požadavky:
a) Obeznámit se s Předpisy a potvrdit závazek k jejich dodržování svým podpisem; b) Podepsat
prohlášení o zdravotní způsobilosti;
c) Zaplatit cenu vyplývající ze Smlouvy způsobem uvedeným v Předpisech a ve Smlouvě (pokud
se nejedná o Službu free-pass).
18. Členy Klubu mohou být jenom osoby, jejichž zdravotní stav umožňuje účastnit se cvičení
vykonávaných v Klubu.
19. Společnost nenese odpovědnost za zhoršení zdraví Člena Klubu, k němuž došlo v důsledku
nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Členové Klubu jsou povinni přizpůsobit intenzitu a typ
cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici.
20. Člen Klubu využívá služeb Společnosti na vlastní odpovědnost a nemůže vinit Společnost
z újmy na zdraví ve spojitosti s využíváním služeb Společnosti. To neplatí, pokud k újmě na
zdraví došlo v důsledku přímého zavinění Společnosti nebo jejích zaměstnanců.

21. Společnost nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku Člena Klubu způsobenou
jinými Členy Klubu nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Klubu.
22. Vstup do prostoru Klubu je možný na základě podpisu Smlouvy a dále na základě zaplacení
ceny za Poukaz v souladu se Smlouvou a zásadami uvedenými v Předpise, které se týkají
zejména formy platby (pokud se nejedná o Službu free-pass).
23. V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou je Člen Klubu povinen provést platbu
jednorázově za celou dobu trvání Smlouvy nebo měsíčním inkasem na platformě Elavon.
24. V případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou, je Člen Klubu povinen měsíční platby ve
výši uvedené ve smlouvě platit jedním z následujících způsobů: v hotovosti, platební kartou,
převodem na bankovní účet nebo inkasem na platformě Elavon.
25. V případě placení inkasem budou jednotlivé splátky inkasovány Společností v den
splatnosti těchto splátek v souladu se Smlouvou. Splatnost jednotlivých splátek je vždy první
den příslušného měsíce trvání Smlouvy, přičemž tento den nemusí být shodný s prvním dnem
kalendářního měsíce. Prvním dnem trvání smlouvy je den uzavření smlouvy. Prvním dnem
měsíce je pak každý následující den, který se číslem shoduje s prvním dnem trvání smlouvy,
není-li takový den v měsíci, je prvním dnem měsíce poslední den kalendářního měsíce, ve
kterém ještě nebyla splátka uhrazena.
26. Společnost není povinna Člena Klubu informovat o každé platbě inkasované za Poukaz.
27. Pokud je jako způsob platby zvoleno Inkaso na platformě Elavon, Společnost je oprávněna
změnit výši splátky a upravit standardní cenu v ceníku uvedeném ve Smlouvě z důvodů
nezávislých na Společnosti, zejména v následujících případech:
a) v den splatnosti jednotlivé splátky nebude na bankovním účtu Člena Klubu dostatek
finančních prostředků na uhrazení splátky za daný měsíc a Společnost tak nebude moci tuto
splátku inkasovat;
b) Člen Klubu nepovolí Inkaso na platformě Elavon nebo zruší povolení Inkasa na platformě
Elavon.
28. V případě, že Člen Klubu bude hradit splátky prostřednictvím platební karty nebo inkasa,
nenese Společnost odpovědnost za eventuální poplatky a provize banky, ve které je veden
bankovní účet, ze kterého mají být realizovány platby.
29. V případě prodlení Člena Klubu má Společnost nárok na zákonný úrok z prodlení podle
aktuální právní úpravy.
30. V případě, že Člen Klubu bude hradit měsíční splátky v hotovosti, platební kartou nebo
bankovním převodem (v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou), je Člen Klubu povinen
tyto měsíční platby platit v termínu splatnosti, jímž je vždy první den měsíce. Strany se
dohodly, že za den platby se považuje den připsání finančních prostředků na účet Společnosti.
31. V případě neuhrazení ceny Poukazu Členem Klubu nebo jiných plateb v areálu Klubu, si
Společnost vyhrazuje právo neumožnit Členovi Klubu vstup do areálu Klubu, vykázat ho
z areálu Klubu a také s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy. Společnost má nárok na
okamžité odstoupení od Smlouvy také v dalších případech porušení Předpisů, zejména v
případech podle čl. II. odst. 32 VOP níže.
32. Společnost může s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy, jestliže by pokračovaní trvání
Smlouvy mohlo narušit reputaci a zájmy kteréhokoliv Klubu nebo samotné Společnosti,
zejména z důvodu, že se Člen Klubu dopustí agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu
nebo jiných typů chovaní, které se neshodují se zásadami společného soužití zákazníků nebo s
Předpisy.
33. Společnost je oprávněna fotografovat prostory Klubu pro reklamní účely a propagaci sebe a
svých partnerů a pro využití na produktech Společnosti. Člen Klubu bere na vědomí a souhlasí s
tím, že může být na těchto fotografiích zachycen a dává k tomu tímto souhlas s tím, že za použití
těchto fotografií nemůže požadovat žádnou náhradu. Společnost se zavazuje v souvislosti s
fotografováním nikterak nenarušit práva a volnost členů Klubu a zároveň o svém záměru a
termínu jeho realizace předem členy Klubu informovat.
34. Společnost může postoupit nebo převést práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy na třetí
osoby, jakož i povolit třetím osobám vykonávání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Člen
Klubu vyjadřuje souhlas s postoupením pohledávky Společnosti za Členem Klubu na třetí osobu
zejména z důvodu prodlení Člena Klubu.
35. Člen Klubu je povinen zaplatit za Poukaz na základě uzavření Smlouvy, nehledě na to, jestli
využije služeb Společnosti. Povinnost platit měsíční splátky trvá po celou dobu trvání Smlouvy.
36. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo
kterákoli jeho splátka do 60-ti dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva bude ukončena
automaticky s okamžitým účinkem ke dni uplynutí této lhůty. Člen je v takovém případě
povinen uhradit celý členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy a také
jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito
VOP nebo Smlouvou

III. Rozsah poskytovaných služeb Klubu
1. Služby započítané v ceně Poukazu nebo dodatkově placené služby jsou uvedeny na
internetových stránkách Společnosti www.formfactory.cz.
2. Společnost si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit rozsah poskytovaných služeb, s čímž Člen
Klubu tímto vyjadřuje souhlas. Společnost při plnění Smlouvy umožní Členovi Klubu také
využívat nových služeb, které budou zavedeny v budoucnu a jsou započítány v ceně Poukazu.

IV. Pořádkové a organizační předpisy
1. Otevírací hodiny jednotlivých Klubů jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti
www.formfactory.cz .
2. Společnost si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu Klubu.
3. Služby Společnosti je možné využívat v rozsahu podle typu Poukazu (vč. případných změn
v rozsahu poskytovaných služeb), v otevírací době Klubu, s jakoukoliv frekvencí a po libovolně
dlouhou dobu, s výjimkou úplného naplnění kapacity daného Klubu. Člen Klubu je oprávněn
v souladu s předchozí větou využívat náčiní, stroje a další příslušenství, které zrovna není
používáno jiným členem Klubu.
4. Společnost je oprávněna uzavřít Klub v době církevních, státních nebo jiných svátků.
Aktuální informace o otevírací době budou rovněž vyvěšeny na recepci Klubu nebo na jiném
dostupném místě.
5. Klub může být uzavřen po dobu dokončení potřebných změn, rekonstrukcí a sanitárních
ošetření, jakož i na základě rozhodnutí příslušných orgánů nebo z důvodu vyšší moci. V případě
plánovaného uzavření Klubu Společnost upozorní Členy Klubu na tuto skutečnost se 7-denním
předstihem, popř. jakmile se o nutnosti uzavření Klubu dozví. Upozornění bude umístěno na
recepci Klubu na dostupném místě, kam jsou umisťovány obdobné informace o provozu Klubu.
V takovém případě bude Smlouva prodloužena o počet dní, kdy trvalo uzavření Klubu.
6. Osobní věci jsou Členové Klubu povinni ukládat ve skříních dostupných v Klubu.
7. Člen Klubu je povinen nevnášet do Klubu jakékoli předměty velké hodnoty, jako například
hotovost vyšší než 500,- Kč a předměty či cennosti, jejichž hodnota přesahuje uvedenou částku,
a jejichž vnášení do sportovního objektu není obvyklé; za poškození či ztrátu věci velké
hodnoty nenese Společnost odpovědnost. Veškeré cenné předměty přinesené i přes výše
uvedené doporučení Členem Klubu do Klubu, včetně dokumentů, bižuterie nebo klíčů, je Člen
Klubu povinen uzavřít do skříňky na cennosti umístěné na recepci. Byla-li věc odložena
v souladu s tímto odstavcem a došlo-li ke škodě na této věci, je Člen Klubu povinen uplatnit své
právo na náhradu škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po dni,
kdy se o škodě musel dozvědět.

8. Skřínky v šatnách Klubu se zamykají na visací zámky. Každý Člen Klubu je povinen používat
svůj vlastní visací zámek. V případě, že Člen Klubu nemá vlastní zámek, může ho zakoupit
v oddělení služeb klientů. Poskytne-li Společnost na základě jednostranného rozhodnutí
Členovi Klubu visací zámek do užívání, přechází vlastnické právo k visacímu zámku ze
Společnosti na Člena Klubu v den, kdy uplyne jeden (1) rok trvání členství; bude-li však členství
ukončeno před uplynutím jednoho (1) roku, je Člen Klubu povinen visací zámek Společnosti
vrátit nebo zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč. Člen Klubu je povinen po ukončení využívaní
služeb Společnosti odstranit ze skřínky svůj zámek. Jestliže v daný den po skončení otevírací
doby Klubu zůstane na kterékoliv skřínce zamčený zámek, bude tento zámek okamžitě
odstraněn. Obsah takové skřínky bude po dobu třiceti (30) dní uložen v Klubu na oddělení
služeb klientů, a to na náklady a riziko Člena Klubu. Po uplynutí doby třiceti (30) dnů bude
obsah skřínky na náklady Člena Klubu zlikvidován. Společnost neodpovídá za obsah skřínek
členů Klubu, z nichž byl odstraněn zámek.
9. Prostory a zařízení Společnosti je Člen Klubu povinen využívat v souladu s jejich účelem a
způsobem, který mu byl sdělen personálem Klubu nebo který vyplývá z instrukcí obsluhy.
10. Členové Klubu nesou plnou odpovědnost za veškerou škodu, kterou způsobí v areálu klubu.
11. Bezprostředně po příchodu do Klubu je Člen Klubu povinen vyměnit v šatně svou venkovní
obuv a šaty. Šaty se ukládají v uzamčené skřínce v šatnách Klubu.
12. V prostorách určených ke cvičení je Člen Klubu povinen nosit odpovídající obuv a sportovní
oděv, tzn. triko, šortky, krátké či dlouhé sportovní kalhoty a sportovní obuv.
13. V prostorách Klubu je přísný zákaz kouření cigaret, požívání alkoholu, užívání omamných
látek a narkotik, vnášení alkoholu, omamných látek a narkotik, a dále příchod v opilosti nebo
pod vlivem omamných látek a narkotik.
14. Člen Klubu je povinen nenarušovat pokoj a pořádek v Klubu nebo jakkoliv znemožňovat
jiným Členům Klubu možnost využití služeb Společnosti. Člen Klubu je povinen zdržet se
návštěv Klubu, trpí-li nakažlivou nemocí nebo má jiné obtíže, které mohou mít vliv na život,
zdraví a komfort personálu Společnosti a/nebo ostatních zákazníků Společnosti.
15. Člen Klubu je povinen chovat se v prostorách Klubu kulturně a klidně, neužívat vulgárních
výrazů, nevyjadřovat se příliš hlasitě a neodhazovat činky a jiné posilovací přístroje na
podlahu.
16. Člen Klubu je povinen používat při cvičení na posilovacích strojích vlastní ručník, po použití
kardio strojů tyto stroje otřít jednorázovými papírovými ubrousky a odkládat posilovací prvky
na vyznačená místa.
17. Člen Klubu je povinen nenosit do prostoru posilování, aerobiku a jiných prosklených
prostor skleněné a otevřené nádoby, batohy a sportovní tašky.
18. Členům Klubu je zakázáno přinášet do prostoru Klubu nebezpečné předměty a jiné
předměty, které by mohly zkomplikovat využití služeb v Klubu jiným osobám, nebo by mohly
napomoct poškození majetku, nebo by mohly ohrozit bezpečnost osob nacházejících v Klubu,
jejich života nebo zdraví.
19. Do prostoru Klubu je přísně zakázáno vodit zvířata.
20. Společnost si vyhrazuje právo po určitou dobu odepřít Členům Klubu přístup k některým
zařízením a vybavení Klubu z důvodu nutnosti provedení nezbytných oprav nebo údržby
tohoto zařízení a vybavení.
21. Společnost si vyhrazuje právo zrušit aktivitu aerobic, spinning nebo jiné skupinové aktivity,
jestliže počet uchazečů nebude přesahovat tři osoby, a to bezprostředně před začátkem takové
skupinové aktivity. Ustanovení předchozí věty neplatí v období do 31.3.2017. Společnost není v
tomto období oprávněna zrušit aktivitu aerobic, spinning nebo jiné skupinové aktivity, ani v
případě, že počet uchazečů klesne pod tři osoby.
22. V případě účasti na skupinových aktivitách s instruktorem je Člen Klubu povinen přijít na
skupinové aktivity včas. Příchod na skupinové aktivity (aerobic, spinning nebo jiné skupinové
aktivity) po započetí aktivity není možný.
23. V případě skupinových aktivit s instruktorem Společnost vyžaduje předchozí rezervaci
zájemců o dané aktivity. Rezervaci je možné provést telefonicky nebo na recepci Klubu.
24. Člen Klubu, který se chce odhlásit ze skupinové aktivity, je povinen zrušit svojí rezervaci
nejpozději 24 hodin před začátkem cvičení. Jestliže Člen Klubu v souvislosti se skupinovými
aktivitami uvedené podmínky třikrát nesplní, je Společnost oprávněna Členovi Klubu 3 měsíce
neumožnit zápis na jednotlivé skupinové aktivity.
25. Konzumace potravin je povolena jedině v baru Klubu.
26. Člen Klubu je povinen opustit prostor určený ke cvičení nejpozději 15 minut před koncem
otevírací doby Klubu. Šatny jsou otevřeny do konce otevírací doby Klubu.
27. V případě, kdy má Společnost možnost sdílení bezplatných parkovacích míst, zásady jejich
využití zřetelně určují Předpisy dostupné na informačních tabulích na recepci Klubu.
28. Člen Klubu nesmí v prostorách Klubu provozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v
případě, že vlastní trenérské oprávnění. Člen Klubu smí využívat pouze trenérských služeb
poskytovaných trenéry Společnosti.
29. Společnost je oprávněna fotografovat Kluby pro reklamní a propagační účely, a to i za
situace, kdy dojde k neúmyslnému zachycení podoby Člena Klubu; na skutečnost, že se v Klubu
provádí fotografování však musí Člena Klubu předem upozornit.
30. V prostorách Klubu je umístěn dětský koutek bez zajištění dozoru. Člen Klubu je oprávněn
umístit dítě do dětského koutku bezplatně. Člen Klubu bere na vědomí, že ponechá-li dítě v
dětském koutku bez náležitého dozoru přiměřeného věku dítěte, jeho rozumové vyspělosti,
popřípadě zdravotnímu stavu, odpovídá za újmu na zdraví tohoto dítěte nebo na zdraví třetí
osoby, případně odpovídá za škodu na cizím majetku.

V. Typy poukazů
1. Společnost nabízí následující typy Poukazů:
a. Poukaz Multiclub – umožňuje neomezený vstup do všech sportovních a rekreačních objektů
provozovaných Společností, které spadají do systému Multiclub, a to v otevírací době těchto
objektů;
b. Poukaz do jednoho z vybraných klubů Společnosti – umožňuje vstup do jednoho ze
sportovních a rekreačních objektů provozovaných Společností.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Člen Klubu je povinen informovat Společnost o všech změnách adresy bydliště nebo
korespondenční adresy, adresy pro elektronickou komunikaci a čísel mobilních telefonů.
Dopisy zaslané Společností na adresu uvedenou Členem Klubu a nevyzvednuté v příslušném
termínu nebo které se Společnosti vrátí jako nedoručené, se považují za doručené posledním
možným dnem jejich vyzvednutí.
2. V případech neupravených Smlouvou, VOP a Předpisy se uplatní příslušná ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění příslušných předpisů.
3. Společnost je oprávněna změnit současné Předpisy a VOP, a to zejména v souvislosti se
změnou otevírací doby Klubu, změnami poskytovaných služeb v rámci Klubu nebo jiných
změnami, k čemuž Člen Klubu dává souhlas.
4. VOP jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy.
5. Každý ze Členů Klubu je povinen si pozorně nastudovat Předpisy a je oprávněn kdykoliv na
základě žádosti na recepci Klubu obdržet jejich aktuální znění.

