
Provozní řád Studia CERE 
 
Provozovatel: Studio CERE s.r.o., V Sedlci 229, 160 00 Praha 6, IČ: 08539529 
 
Řádná provozní doba Studia CERE  
Pondělí: 15:15 – 21:00 
Úterý: 6.30 – 13:00, 16:30 – 21:00 
Středa: 7:00 – 9:00, 15:00 – 21:00 
Čtvrtek: 6:30 – 10:00, 15:00 – 21:00 
Pátek: 7:00 – 10:00, 16:30 – 20:00 
Sobota: 7:30 – 11:00 
Neděle: 8:00 – 10:00, 16:30 – 21:00 
 
1) Každý uživatel Studia je povinen seznámit se s provozním řádem Studia CERE.  
2) Úhradou jednoho vstupu či zakoupením kreditu potvrzuje, se s provozním řádem 

seznámil, a zavazuje se jej dodržovat. 
3) Každý uživatel je povinen prokázat se příjmením na recepci Studia CERE a uhradit vstup 

na lekci.  
4) Aktuální ceník je na webu www.studiocere.cz 
5) Každý uživatel má možnost se předem registrovat na lekci v rezervačním systému Studia 

CERE. Přihlášením v rezervačním systému uživatel souhlasí se storno podmínkami. Každý 
uživatel má právo lekci bezplatně zrušit dle podmínek v rezervačním systému. 

6) Studio CERE si vyhrazuje právo lekci kdykoliv zrušit nebo změnit.  
7) Lekce vedou kvalifikovaní lektoři.  
8) Uživatel má k dispozici uzamykatelné šatní skříňky, kterou musí při odchodu ze Studia 

vyprázdnit a zanechat čistou. Během pobytu ve Studiu je uživatel odpovědný za klíč od 
šatní skříňky. Při ztrátě klíče nebo při poškození zámku bude uživateli účtován poplatek 
ve výši 150 Kč. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v šatní 
skříňce. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně 
informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné 
ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. 

9) Vstup do Studia je povolen pouze naboso. Boty si uživatel uloží do šatní skříňky nebo 
před šatnu na rohožky určené pro boty.  

10) Uživatel se pohybuje ve Studiu na vlastní nebezpečí.  
11) Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných 

předpisů a v souladu s poskytovanými službami. 
12) Studio CERE nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav uživatelů. Uživatelé 

provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní 
stav. Lektorem vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou 
mimo fyzické možnosti uživatele nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je uživatel 
povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik. 

13) Uživatel musí respektovat pokyny personálu a lektorů.  
14) Studio CERE je vybaveno podložkami na cvičení a pomůckami určené výhradně ke cvičení 

na základě pokynů lektora. Po ukončení lekce je uživatel povinen používané pomůcky 
vrátit na určené místo.  

15) V prostorách Studia platí zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření.  
16) Uživatel je povinen chovat se k majetku provozovatele ohleduplně.  



17) Uživatel zodpovídá za škody vzniklé porušením provozního řádu, za ztrátu či poškození 
majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným 
jednáním. 

 
Dne  1. 11. 2019 


