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§ 1 

Obecná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej upravuje obecná pravidla pro využívání fitcentra provozované a 

spravované klubem Studentské unie ČVUT Hlávkova kolej. 

2. Pro účely tohoto předpisu jsou použity následující pojmy a zkratky: 

a) klub / HK – klub Hlávkova kolej; 

b) KR – kolejní rada klubu Hlávkova kolej; 

c) předseda – předseda klubu Hlávkova kolej; 

d) správce – správce fitcentra klubu Hlávkova kolej ustanovený rozhodnutím kolejní rady klubu Hlávkova kolej; 

e) člen – člen klubu Hlávkova kolej. 

 § 2 

Správa fitcentra HK 

1. Správa fitcentra HK má hierarchickou strukturu s tímto členěním: 

a) předseda; 

b) správce; 

c) zástupce správce. 

2. Správce a zástupce správce fitcentra HK musí: 

a) zajišťovat bezpečnost provozu fitcentra; 

b) udržovat vybavení fitcentra v dobrém stavu a pravidelně ošetřovat koženkové potahy strojů; 

c) pravidelně kontrolovat stav vybavení ve fitcentru a v případě zjištění, nebo nahlášení závady neprodleně zakázat, 

do doby opravy, další používání poškozeného vybavení; 

d) přidělovat členům, kteří si podali oprávněnou žádost, přístup do fitcentra bez zbytečného odkladu. 

3. Správce a zástupce správce fitcentra HK nesmí: 

a) zneužít pravomoci vyplývající ze správy fitcentra; 

b) zneužít informace získané při evidenci členů fitcentra. 

4. Klub nezodpovídá za škodu vzniklou na vnesených věcech cvičících do prostor fitcentra. 

5. Klub nezodpovídá za zdravotní újmu vzniklou během návštěvy fitcentra. 

§ 3 

Přístup do fitcentra HK 

1. Fitcentrum je určeno k sportovnímu vyžití ubytovaným na Hlávkově koleji, kteří jsou členy klubu Hlávkova kolej. 

2. Přístup členům do fitcentra je umožněn bezplatně v rámci členství v klubu Hlávkova kolej, po schválení žádosti o 

přístup do fitcentra. 

3. Cvičící jsou povinni před vstupem do fitcentra předložit na vrátnici kolejenku a prokázat tak právo vstupu; 

4. Po celou dobu cvičení musí být v prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby, v opačném případě je povoleno 

cvičit pouze aerobní cviky. 

5. Provozní doba fitcentra je stanovena vývěskou u vstupu do fitcentra a musí být bezpodmínečné dodržována. 
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6. Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném, pro cvičení určeném, 

sportovním oblečení. 

7. V celém prostoru fitcentra platí přísný zákaz konzumace potravin, kouření, používání otevřeného ohně a konzumace 

alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. 

8. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán. 

§ 4 

Povinnosti cvičících 

1. Cvičící jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé 

porušením provozního, nebo domovního řádu.  

2. Cvičící v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení 

nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji neprodleně nahlásit správci 

fitcentra, jeho zástupci, vrátnému, nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji či s takovým 

vybavením je poté bez dalšího odkladu zakázáno. 

3. Poslední cvičící v prostorách fitcentra je povinen zavřít okna a zhasnout světla. 

4. Cvičící musí: 

a) mít u náročných a nebezpečných cviků dopomoc druhé osoby; 

b) při cvičení používat vlastní ručník a chránit tak vlastní zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů 

před agresivním působením potu; 

c) být slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným a neruší ostatní cvičící; 

d) veškeré zjištěné závady a havárie neprodleně hlásit správci fitcentra, jeho zástupci, vrátnému, nebo některé z 

odpovědných osob fitcentra; 

e) veškeré úrazy cvičících neprodleně hlásit na vrátnici a v případě potřeby zajistit přivolání rychlé zdravotní 

záchranné služby; 

f) užívat prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady 

bezpečnosti, hygieny a požární ochrany; 

g) dbát pokynů a nařízení správce fitcentra a zástupců správce či dalších správcem pověřených osob, respektovat 

a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vystavená v prostorách fitcentra; 

h) odkládat činky a závaží na podlahu tak, aby nedošlo k poškození vybavení či podlahy; 

i) po ukončení cviku uvést stanoviště do původního stavu a nenechávat závaží na osách. 

5. Cvičící nesmí: 

a) jakkoliv upravovat a přesouvat stojany, strojové a rozměrné vybavení fitcentra; 

b) umožnit vstup a výstup osobě, která se neprokázala na vrátnici kolejenkou povolující vstup do fitcentra; 

c) vynášet vybavení mimo prostory fitcentra; 

d) stoupat v obuvi na koženkové potahy; 

e) odkládat činky, osy činek a další kovové předměty na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. 

§ 5 

Postihy 

1. Člen, který se dopustí přestupku proti ustanovením tohoto předpisu, bude podle závažnosti spáchaného přestupku 

potrestán: 

a) domluvou; 

b) částečným nebo úplným omezením přístupu do fitcentra. 

2. Způsob potrestání určuje správce fitcentra. 

3. Člen se proti udělenému trestu může odvolat ke KR. Odvolání se podává do rukou předsedy. Odvolání nemá odkladný 

účinek. 
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4. V případech méně závažných přestupků může být členovi, při jeho souhlasu, udělen alternativní trest v podobě 

činnosti prospěšné pro klub, Studentskou unii ČVUT nebo ČVUT. Po vykonání alternativního trestu bude trest podle 

odst. 1 adekvátně snížen nebo zrušen. 

5. Udělený trest nevylučuje další postihy vyplývající ze současného porušení jiných předpisů. 

§ 6 

Platnost a účinnost 

1. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení KR HK. 

2. Tento interní předpis nabývá účinnosti dne 01.01.2017. 

3. Tento interní předpis zrušuje interní předpis HK03/1 a v plném rozsahu jej nahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Předseda klubu Hlávkova kolej 


