Gym Eesti jõusaali sisekorraeeskirjad
1.

Jõusaalis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida jõusaali sisekorraeeskirju.

2.

Turvalisuse tagamiseks on jõusaalis videovalve.

3.

Treenima lubatakse kliente alates 15. eluaastast. Jõusaali ei ole lubatud kaasa võtta alla
15-aastaseid isikuid.

4.

Jõusaalis eeldatakse kõikidelt klientidelt puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist.
Jõusaalis viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustataks teiste
klientide heaolu.

5.

Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist jõusaali inventari ja
kaastreenijatesse. Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna
see kahjustab jõusaali ruume ja treeningvahendeid.

6.

Korra tagamiseks jõusaali ruumides on kliendil peale kasutamist kohustus asetada
treeningvahendid tagasi oma kohale. Treeningmasinad ja -vahendid on pärast
kasutamist kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva
vahendiga.

7.

Jõusaalis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustuslik kanda
sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole lubatud kanda
sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Pesemisruumides on
soovituslik kanda plätusid.

8.

Treeningutel on soovituslik kasutada treeningrätikut.

9.

Klient treenib jõusaalis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne
treenimist konsulteerida arstiga.

10.

Jõusaalis osutavad teenuseid ainult Gym Eesti poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud
osutada
jõusaalis
mistahes
teenuseid
(näiteks,
kuid
mitte
ainult
treeningu/nõustamise/juhendamise läbiviimine jõusaalis) kolmandatele isikutele (sh
teistele klientidele) ilma Gym Eesti kirjaliku nõusolekuta.

11.

Gym Eesti ei vahenda klientidele personaaltreeneri teenuseid. Gym Eesti poolt volitatud
personaaltreener ja klient lepivad omavahel kokku teenuse tingimused (sh sisu,
maksumus, aeg, kestvus). Klient tasub teenuse eest otse treenerile. Gym Eesti ei vastuta
treeneri poolt klientidele osutatud teenuse eest, sh treeningnõuannete, tekkinud
terviseriskide, treeningute ära jäämise või edasilükkumise jne eest.

12.

Jõusaali ligipääsukood / -õigus on personaalne, st kliendil ei ole lubatud jagada oma
koodi / õigust kolmandate isikutega ega siseneda jõusaali mitmekesi ühe ligipääsukoodi/
-õigusega.

13.

Riietusruumide kappe saab sulgeda tabalukuga. Klient võib kasutada oma tabalukku või
soetada tabaluku jõusaali sissepääsu juures olevast müügiautomaadist.

14.

Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks. Isiklike
asjade kappi jätmine treeningutevälisel ajal on keelatud.

15.

Gym Eesti ei vastuta riietusruumi kapis hoitavate esemete säilimise eest.

16.

Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine jõusaali
territooriumil ning jõusaali sisenemine alkoholi– või narkootilises joobes on rangelt
keelatud.

17.

Jõusaalis ei ole lubatud kasutada dopingut sisaldavaid aineid.

18.

Jõusaalis ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.

19.

Keelatud on raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud
häirivad tegevused.

20.

Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud
isikule vältimatu eluaegne jõusaali kasutamise keeld ning ostetud teenuste eest
tagasimakset ei tehta. Gym Eestil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju
korvamist.

21.

Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval
personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 35 euro
ulatuses, ligipääsukood piiratud ajaks sulgeda ja/või liikmeleping ühepoolselt üles öelda.
Sellisel juhul ostetud teenuste eest tagasimakset ei tehta. Gym Eestil on õigus nõuda
Gym Eestile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.

