FITNESS CENTER SÄÄNNÖT
• Pidä asiakastunnisteesi aina mukana hotellissa liikkuessasi. Henkilöllisyys on todistettava
pyydettäessä.
• Hotellin liikuntakeskuksen asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös
henkilökohtaisesta hygieniastasi.
• Tupakointi, omien alkoholituotteiden tai muiden päihteiden ja huumausaineiden käyttö ei ole
sallittua hotellin tiloissa.
• Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa hotellin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on
velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
• Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös
ohjatuilla liikuntatunneilla mattojen päällä.
• Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina
siistejä.
• Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin
liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä ohjattuja tunteja lukuun ottamatta.
Liikuntakeskuksessa ei saa harjoitella paidatta.
• Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.
• Käytä juomapulloa jossa on korkki. Lasien yms. astioiden tuominen liikuntakeskukseen on
kielletty.
• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten
käyttöön taukosi ajaksi.
• Alle 16-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua hotellin liikuntatiloissa paitsi lapsille tai
nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

• Muiden asiakkaiden valo- tai videokuvaaminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty. Kielto
koskee myös kamerakännyköitä.
• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen
niihin yli yön ei ole sallittua. Pukukaapit tyhjennetään siivouksen yhteydessä. Hotelli ei säilytä
kaapeista löytyviä tavaroita.
• Voit varata ohjatuille liikuntatunneille paikan vain itsellesi. Varauksen voit tehdä
verkkovarausjärjestelmässä. Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli asiakas
jättää saapumatta varatulle tunnille, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai
pysyvästi.
• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa aina laitteista löytyviä turvallisuusohjeita.
Hotelli ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai
onnettomuudesta hotellin tiloissa tai sen alueella.
• Mikäli asiakas ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti
toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi
tai perua kokonaan. Hotelli ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja
maksuja.
• Hotelli ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta
syystä. Hotelli ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat
onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä,
että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi harjoitella liikuntakeskuksessa.
• Asiakas on tietoinen, että hotellin tiloissa on tallentava kameravalvonta.
• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan hotellin liikuntakeskuksen tai allasosaston
tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus
laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.
• Hotellin palveluliiketoimintaan sisältyvät yksilö- ja pienryhmävalmennuspalvelut sekä niihin
rinnastettavat ohjauspalvelut. Hotellin liikuntakeskuksen asiakkaalla ei ole oikeutta toteuttaa
edellä mainitun kaltaisia palveluita toisille asiakkaille ilman Wellness Managerin antamaa
kirjallista suostumusta. Asiakas ei myöskään voi tuoda ulkopuolista liikunnanohjaajaa tai
henkilökohtaista valmentajaa hotellin tiloihin ilman Wellness Managerin kirjallista suostumusta.
Mikäli asiakas rikkoo sääntöä, hän sitoutuu maksamaan hotellille 250 euron
sopimusrikemaksun. Erityistilanteissa poikkeuslupaa tulee hakea etukäteen sähköpostitse
wellness@langvik.fi.

