
SPLOŠNI POGOJI /PRAVILNIK FITNES 

 

 v vadbenih prostorih vadimo v čisti športni obutvi, namenjene izključno vadbi za fitnes 

in čisto športno opremo 

 uoraba mobilnih telefonov v fitnesu ni dovoljena 

 na vadbenih orodjih obvezno uporabljamo brisačo 

 naprave po uporabi za seboj počistimo 

 med vadbo ni dovoljeno prehranjevanje 

 po končani vadbi se ne zadržujemo na vadbenih napravah, in tako omogočimo drugim 

normalen potek treninga 

 pri izvajanju vaj na trenažerjih lahko izmenično vadita dva vadeča 

 pri vadbi s prostimi utežmi le teh nikoli ne mečemo na tla, ampak jih po vaji lahkotno 

položimo na tla oz. pospravimo na predvidena mesta 

 skrbimo za lastno higieno in vzdržujemo red in čistočo v vadbenih prostorih in 

garderobah. 

 osebam mlajšim od 15 let ni dovoljeno zadrževanje v fitnesu, stranke med 15 in 16 letom, 

lahko vadijo v spremstvu staršev ali trenerja 

 stranke med 16 in 18 letom pa pod pogojem, da starši izpolnijo in podpišejo vpisni list 

(osebno na recepciji Fitness & Wellness centra BJ FIT) 

 obiskovalci in obiskovalke morajo upoštevati ostala pravila zapisana v PRAVILNIKU 

Fitness & Wellness centra BJ FIT 

 da s svojo vadbo in vedenjem ne motimo drugih, se držimo PRAVILNIKA Fitness & 

Wellness centra BJ FIT, v nasprotnem primeru ima fitnes inštruktor pravico prositi 

kršitelja, da zapusti vadbeni prostor. 

 

  



PRAVILNIK Fitness & Wellness centra – BJ FIT 

 

1. člen 

Član Fitness & Wellness centra – BJ FIT lahko postane vsakdo, ki plača članarino. Članarina je veljavna eno 
leto. 

 

2. člen 

Karta ni prenosljiva in velja 30/31 dni od datuma plačila. 

 

3. člen 

Vsako škodo na opremi, nastalo zaradi neupoštevanja navodil vaditelja, oziroma zaradi malomarnosti 
stranke, 

mora le-ta poravnati. 

4. člen 

Fitness & Wellness center – BJ FIT ne odgovarja za telesne poškodbe, nastale zaradi neupoštevanja navodil 
vaditelja ali vadbe, ki ne poteka pod strokovnim vodstvom. Vsem bolnikom s kroničnim obolenjem oziroma 
poškodbami (srčnim bolnikom, bolnikom s poškodbo hrbtenice, zlomi, sladkorno boleznijo, epilepsijo itd.) 
priporočamo, da se predhodno posvetuje s svojim osebnim zdravnikom, ker tudi v tem primeru ne moremo 
prevzeti odgovornosti za zdravstveno stanje. 

5. člen 

V primeru bolezni, BJ FIT podaljša veljavnost karte za čas bolezni, vendar samo ob predložitvi ustreznega 
zdravniškega potrdila. 

6. člen 

Fitness & Wellness center BJ FIT ne odgovarja za osebne predmete, dragocenosti in denarja obiskovalcev in 
obiskovalk. 

7. člen 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (45.a člen) prosimo za dovoljenje, da vam pošiljamo obvestila in 
vas 

obveščamo o novitetah v našem poslovnem sistemu. 

 

 



8. člen 

Poslovni sistem Fitness & Wellness centra BJ FIT je zavezan k varovanju osebnih podatkov. Vašega 
elektronskega naslova kot tudi drugih podatkov, ki nam jih boste zaupali ne bomo posredovali tretjim 
osebam ali podjetjem. 

9. člen 

Vse vadbe, ki se jih udeležujejo obiskovalci in obiskovalke v Fitness & Wellness centru BJ FIT, se jih 
udeležujejo na lastno odgovornost. 

 

10. člen 

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pravilnikom Fitness & Wellness centra BJ FIT in ga 
sprejmem v celoti ter dovoljujem posnetek svoje fotografije za magnetno kartico. 
 

 


