
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 

«ІРИС» 

 

Для того, щоб Ваш відпочинок був максимально комфортним, просимо Вас 

дотримуватись наступних правил 

 

           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

 

 Дані правила обов'язкові до виконання усіма Відвідувачами. 

 Послуги фітнес-центру оздоровчого центру «Ірис» надаються Відвідувачам після 

відповідної оплати їх вартості. 

 Вартість послуг фітнес-центру оздоровчого центру «Ірис» встановлюється 

прейскурантом, з яким можна ознайомитися на сайті www.derenivska-kupil.ua або 

в касах СК «Деренівська Купіль».  

 При вході до фітнес-центру оздоровчого центру «Ірис» Відвідувач сплачує за 

прогнозований час перебування згідно тарифів та окремо розраховується за 

додаткові надані йому послуги. При неповному використанні сплаченого часу 

повернення коштів не відбувається. 

 Відвідування фітнес-центру оздоровчого центру «Ірис» відбувається у 

встановлені години роботи, з якими можна ознайомитися на сайті www.derenivska-

kupil.ua або в касах СК «Деренівська Купіль». 

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ФІТНЕС-ЦЕНТРОМ ОЗДОРОВЧОГО 

ЦЕНТРУ «ІРИС»: 

 

 Персональні та групові заняття проводяться за попереднім записом. 

 Відвідувачі тренажерного залу повинні своєчасно попереджати адміністратора про 

запізнення або неможливість відвідування групового чи індивідуального заняття. 

Якщо скасування не було проведено вчасно, а саме за 2 години до початку, заняття 

підлягає оплаті. 

 Відвідувачам надається можливість скористатися індивідуальними шафами для 

одягу. Ключ від шафи видається адміністратором (при наявності вільного) та 

залишається у Відвідувача до закінчення користування фітнес-центром. Після 

закінчення користування фітнес-центром шафа звільняється, ключ повертається на 

рецепцію.  

 Вхід до фітнес-центру дозволений тільки в охайному спортивному одязі та 

змінному взутті. Рекомендується надягати спортивне взуття закритого типу з 

жорстко зафіксованою п'ятою. 

 Відвідувачі повинні дотримуватися особистої гігієни. Не рекомендується 

використовувати різкі парфумерні запахи перед заняттями в тренажерній залі. 

 Для занять на килимках та тренажерах рекомендується використовувати рушник.  

 Відвідувачі зобов’язані самостійно прибирати за собою обладнання і спортивний 

інвентар після його використання на спеціально відведені місця. 

 Рекомендується використовувати обладнання, вибирати інтенсивність і тривалість 

тренувань у відповідності з Вашим рівнем підготовки. 

 У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це чергового 

інструктора тренажерного залу або адміністратора. 



 Самостійне знаходження в тренажерному залі дітей до 14 років – ЗАБОРОНЕНО!  

 Діти від 14 до 18 років можуть відвідувати тренажерний зал тільки за згодою 

дорослої відповідальної особи, що ознайомлена з правилами та засвідчила це 

особистим підписом в «Журналі реєстрації неповнолітніх відвідувачів аква-зони та 

фітнес-центру оздоровчого центру «Ірис»». 

 

Відвідувачам фітнес-центру не рекомендується носити окуляри, ювелірні вироби і 

декоративні прикраси, задля безпеки. 

 

ВИМОГИ ПРИ ЕКСТРЕННИХ СИТУАЦІЯХ: 

 При судомах, запамороченнях, поганому самопочутті, отриманні травми негайно 

припинити користування тренажером та покликати на допомогу. 

 У випадку необхідності звертатись до адміністратора оздоровчого центру за 

аптечкою. 

 

УВАГА! НА ТЕРИТОРІЇ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 

«ІРИС» ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

 Відвідування  тренажерного залу без наявності рушника (особистого або 

орендованого). 

 Тренуватися босоніж або в шкарпетках. Виняток становлять спеціальні заняття 

(йога, пілатес та ін.). 

 Відвідування тренажерного залу при наявності інфекційних, гострих 

респіраторних і шкірних захворювань. 

 Палити цигарки, в тому числі електронні, та користуватися електронними 

приладами, які створюють дим. 

 Перебувати у фітнес-центрі у стані алкогольного сп'яніння та під впливом 

наркотичних речовин. 

 Залишати дітей віком до 14 років без нагляду дорослих на всій території фітнес-

центру. 

 

 

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ: 

 

 На території фітнес-центру рекомендується знаходитись у спеціальному взутті. В 

іншому випадку це може призвезти до травм. 

 Адміністрація комплексу не несе відповідальності за пошкодження і травми, 

отриманні Відвідувачами в результаті недотримання цих правил. 

 Адміністрація не несе відповідальність за безпеку дітей на всій території фітнес-

центру та на всіх об`єктах (структурних підрозділах) СК «Деренівська Купіль» 

залишених без нагляду батьків (опікунів, піклувальників), а також за залишені в 

шафах  чи забуті на всій території фітнес-центру особисті речі Відвідувачів. 

 

 

     Сподіваємось на Ваше порозуміння та бажаємо приємно провести час! 

 

З повагою, Адміністрація ТОВ «Саламандра – Закарпаття» ( СК «Деренівська 

Купіль») 


