
Provozní řád studia Lanade Joga 

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Lanade Joga (dále jen 
Lanade). Děkujeme za pochopení a pročtení našeho Provozního řádu. 

I. 
Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo semináře potvrzujete, 

že jste se seznámil/a s Provozním řádem a zavazujete se jej dodržovat.  

II. 
ROZVRH LEKCÍ 

Lanade je otevřeno dle rozpisu lekcí, který je umístěn na webových stránkách 
www.lanadejoga.cz v sekci ROZVRH-REZERVACE. 

III. 
REZERVACE LEKCÍ 

Účast na jógové lekci je možné rezervovat přes rezervační systém,, který je dostupný na 
webových stránkách Lanade a to nejpozději do 20. hodiny předchozího dne lekce. 

V případě, že nestihnete lekci rezervovat ve vyhrazeném čase, informujte se dotazem 
přes SMS na tel. 605273481, zda je možné se přihlásit dodatečně. 

IV. 
ZRUŠENÍ LEKCE STUDIEM 

Lekce probíhají při minimálním počtu tří účastníků. V případě nižšího počtu nahlášených 
účastníků se daná  lekce ruší. Již nahlášeným účastníkům je v takovém případě zaslána 

SMS nejpozději do 23. hodiny předchozího dne lekce. 
V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu lekce zrušena, bude nahlášeným účastníkům, 

kteří jsou zároveň držiteli časově omezené permanentky, o tuto lekci permanentka 
prodloužena. 

V. 
ZRUŠENÍ LEKCE KLIENTEM 

Rezervaci lekce lze zrušit nejpozději 4 hodiny před jejím začátkem a to formou SMS nebo 
telefonicky.  

V případě, že lekce nebude zrušena nejpozději 4 hodiny před jejím začátkem, bude 
považována za absolvovanou a bude po vás požadována úhrada této lekce.  
Na lekci, kterou nemůžete absolvovat za sebe můžete poslat náhradníka.   

VI. 
Při vstupu do studia si  uložte venkovní obuv do botníku před vstupem do prostor studia.  

K dispozici je vám šatna, kde si prosím odložte své osobní věci.  
Do sálu prosím nevnášejte žádné osobní věci. Výjimkou jsou klienti lekcí pro maminky 

s dětmi (avšak i vás, kdo docházíte na tyto lekce prosíme, zvažte, co vše s sebou do 
cvičebny vezmete a snažte se množství zavazadel eliminovat na minimum). 

 



VII. 
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně.     

Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této 
skutečnosti lektora. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. 

VIII. 
Po skončení lekce po sobě prosím ukliďte vypůjčené pomůcky.* 

*  - Jogamatky rolujte spodní/rubovou stranou dovnitř 
- Deky skládejte do podoby “závitku” (lektorky vám rády pomohou) 

- Cihličky ukládejte do bílých boxů 
- Jogamatky po lekci očistěte připraveným rozprašovačem s čistícím roztokem 

IX. 
Konzumovat donesené potraviny nebo nápoje je možné pouze v prostorách šatny, 

výjimkou jsou lekce jógy pro maminky s dětmi (na techto je povoleno vnášet 
potraviny* a tekutiny** do sálu za předpokladu, že klient veškeré znečištění po 

sobě/dítěti po lekci důkladně odstraní. K tomuto účelu jsou na vyžádání k dispozici 
úklidové prostředky i náčiní. Stejně tak prosíme, abyste po sobě uklidili případné 

znečištění prostor šatny. 
 

* prosím, vyvarujte se vnášení potravin, které barví a těžce se odstraňují z textilních 
materiálů, jogamatek a zdí (včetně čerstvého ovoce, plněného pečiva atp.) 

** vyvarujte se prosím vnášení nápojů obsahujících cukr či barviva, tj. tekutin, které po 
zaschnutí zanechávají barevné nebo lepkavé skvrny     

X. 
Každý klient je povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení či vybavení.  

V opačném případě nenese Lanade žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění.  
 Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi. 
Lékárnička první pomoci je umístěna v šatně studia. 

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Lanade nenese žádnou 
zodpovědnost za zdravotní stav klientů.     

XI. 
Veškeré zařízení a vybavení v Lanade využíváte na vlastní nebezpečí.   

   
XII. 

Prosím, zacházejte s veškerým vybavením, jako by bylo vaše vlastní, tj. tak aby 
vydrželo co nejdéle, a sloužilo dobře i dalším klientům. 

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození 
majetku Lanade, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním. 

Vzniklé škody klient vyrovná po vzájemné dohodě s Lanade. 

 


