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1. Každý návšt�vník Spinning studia PEPA je povinen se seznámit s tímto provozním �ádem a 

chovat se  podle stanovených pravidel. S tímto dává klient souhlas zaplacením vstupného. 
2. Objednávat na spinning se m�žete p�es online rezerva�ní systém (pouze pro registrované 

klienty), telefonicky na +420 602 524 918 nebo osobn� ve Fitness PEPA. 
3. Zrušit objednávku m�žete nejpozd�ji 24 hodin p�ed za�átkem lekce, poté Vám bude ú�tován 

storno poplatek ve výši 100% z ceny. Toto platí také pokud se nedostavíte na lekci. 
4. P�ed vstupem je návšt�vník povinen se vyzout, vstupovat jen v �isté obuvi a �istém sportovním 

od�vu 
5. Boty odkládá návšt�vník na míst� k tomu ur�ené, ostatní oble�ení ukládá do šatní sk�í�ky  

v šatn� 
6. Zákazníci, kte�í jedou poprvé, jsou povinni to nahlásit instruktorovi 
7. Klient musí být k lekci p�ipraven nejpozd�ji 5 minut p�ed za�átkem lekce. 
8. P�ed lekcí:  

− Nastavte výšku sedla tak, aby ve spodní �ásti záb�ru bylo koleno mírn� pokr�ené. 
− Nastavte p�edozadní pozici sedla tak, aby Vaše lokty byly mírn� pokr�ené a v pohodlné 

vzdálenosti od �ídítek. 
− Jako za�áte�ník za�n�te s �ídítky ve vyšší pozici. Jakmile se Vaše flexibilita zlepší a pozice 

na kole bude pohodln�jší, snižte výšku �ídítek až do úrovn� sedla.  
− Vždy zkontrolujte pevné dotažení všech 3 zaskakovacích kolík�. 
− Zkontrolujte utažení tkani�ek a bezpe�né zajišt�ní nohou v klipsnách. 

9. Nezapomínejte na pitný režim – ideální je pitná voda, naprosto nevhodné jsou p�eslazené 
nápoje, b�hem lekce byste m�li vypít alespo� 0,7 l a dalších 0,5 l po lekci 

10. Pokud chcete zastavit pedály, pozvolna snižujte rychlost šlapání. Pro okamžité zastavení stla�te 
bezpe�nostní brzdu sm�rem dol�. 

11. Pokud máte závra� nebo poci�ujete nevolnost, pozvolna zastavte pedály, sesedn�te z kola a 
informujte instruktora. 

12. Zákazník je povinen se �ídit pokyny instruktora. V p�ípad�, že tak opakovan� neu�iní m�že být 
z lekce vykázán bez náhrady. 

13. V p�ípad� jakéhokoliv zdravotního omezení klienta, je povinen toto nahlásit instruktorovi 
14. Klient musí dodržovat po�ádek a �istotu. Po každé lekci je povinen o�istit své kolo s použitím 

hygienických prost�edk�, které jsou k tomu ur�eny. 
15. Je zakázáno manipulovat s kolem krom� základního nastavení. Každou závadu je pot�eba hlásit 

instruktorovi. 
16. Provozovatel si vyhrazuje zm�nu instruktora na dané lekci. 
17. Aby se lekce uskute�nila musí být minimáln� t�i zákazníci, jinak se lekce ruší. 
18.  Návšt�vníci spinning studia jsou povinni se �ídit také provozním �ádem Fitness PEPA, který je 

umíst�n k nahlédnutí na recepci. 
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