
Hišni red Studia Vitaja (fitnes Studio Vitaja in fitnes King’s Gym) 

1. Vedno vadimo v čisti športni obutvi in uporabljamo brisačo. 
2. Skrbimo za red in čistočo v fitnesu (dezinfekcija po uporabi) in garderobi. 
3. Vadbene rekvizite, uteži in pripomočke vedno pospravimo za seboj. 
4. V primeru težjih ali kroničnih bolezni, poškodb ipd. se pred vadbo v fitnesu posvetujemo s svojim 

osebnim zdravnikom. 
5. Vadba v fitnesu je na lastno odgovornost.  
6. Studio Vitaja ne odgovarja za morebitne telesne in druge osebne poškodbe. 
7. Studio Vitaja ne odgovarja za garderobo in osebne predmete.  
8. Otrokom, mlajšim od trinajst let in gostom članov in članic Studia Vitaja ni dovoljen vstop v fitnes, 

garderobe in telovadnico. Otroci lahko Studio Vitaja obiščejo samo v času plesnih tečajev, ko je 
prostor za plesni tečaj v najemu Plesnega kluba Lukec in jim ni dovoljena uporaba fitnes naprav in 
pripomočkov. Starše prosimo, da otroke počakajo pred vhodom v Studio Vitaja. 

Navodila za uporabnike 24 urnega fitnesa King’s Gym 

Nadzor v fitnesu King’s Gym 
Fitnes King’s Gym obratuje 24 ur na dan in je opremljen z omejevalnikom dostopa, ki je varnostno 
nadzorovan z uporabo elektronske/informacijske tehnologije in infrardečih senzorjev za preprečevanje 
zlorabe prehoda.  
Fitnes je opremljen z video-nadzornim sistemom, ki 24 ur na dan snema vhod v fitnes prostor in ostale 
prostore v fitnesu ter okolico Športnega doma Sevnica. Posnetke videonadzornih kamer upravlja Studio 
Vitaja v skladu s svojim pravilnikom. 

Pravila elektronskega dostopa v fitnes King’s Gym 
Ob vpisu prejmete elektronsko kartico z vgrajenim čipom, na katerem so podatki o imetniku kartice in 
veljavnosti fitnes karte. Elektronska kartica je hkrati tudi ključ za vstop v javno športno infrastrukturo - Športni 
dom. Vsako izgubo članske kartice takoj prijavite na recepciji Studia Vitaja. Elektronsko kartico je dovoljeno 
uporabljati le zase. Elektronska kartica ni prenosljiva. Vsak nepooblaščen vstop v fitnes se kaznuje z 
denarno globo po veljavnem ceniku Studia Vitaja ter se kršitev prijavi organom pregona (nepooblaščeni 
vstop je vsak vstop, kjer uporabnik vstopi brez kartice, tudi, če ima veljavno karto, pa jo je pozabil doma).  
Varujte “javno dobro”, ki jo Športni dom omogoča in ravnajte kot skrben uporabnik infrakstrukture in storitve. 

Navodila za nakup ali podaljšanje fitnes kart 
Podaljšanje karte je možno urediti na daljavo. Plačilo karte sprovedete preko spletnega bančništva na TRR 
podjetja in po prejetem plačilu vam fitnes karto na daljavo podaljšamo. V primeru plačila z gotovino ali 
bančno kartico, je plačilo možno na recepciji Studia Vitaja, v delovnem času Studia Vitaja. 

Podatki za NAKAZILO 
Številka bančnega računa: SI56 10100-0054594796 
Koda plačila: OTHR 
Namen plačila: Podaljšanje mesečne karte, ime in priimek člana ali Nakup polletne karte, ime in 
priimek člana ali Nakup 10x obiska fitnesa, ime in priimek člana in podobno… 
Sklic: 00 (oz. pustite prazno) 

Navodila za uporabo garderobnih omaric 
Ob prihodu v fitnes si postrežete s ključkom, ki se nahaja v posodi, nameščeni pred garderobo. Če se  
garderobne omarice zaklepajo z žabico, si le to lahko prinesete s seboj in za čas vadbe stvari zaklenete v 
omarico. Po končanem treningu omarico pustite odklenjeno, ključek pa vrnete nazaj v posodo s ključki oz. 
žabico odnesete domov.  

Studio Vitaja omogoča zakup garderobne omarice. Cena najema garderobne omarice je 5 evrov na mesec. 
Omarice, ki niso najete, pa so kljub temu zasedene izven opravljanja treninga, ima Studio Vitaja pravico 
odpreti na silo in jih izprazniti. Eventuelne osebne predmete Studio Vitaja odstrani. 

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA 
Vse, ki se z uporabo fitnes naprav prvič srečujete, lahko o pravilni uporabi fitnes naprav pouči fitnes 
inštruktor, po predhodnem dogovoru. Otrokom in osebam, ki niso seznanjene s pravilno uporabo fitnes 
naprav, uporaba le teh ni dovoljena. Otrok ne puščajte brez nadzora v območju fitnes naprav ali na samih 
fitnes napravah. 
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Pri vadbi imejte oblečena primerna športna oblačila in obutev. Pazite, da so vezalke zavezane in, da na 
oblačilih ni ničesar, kar bi prosto viselo. Morebitne kamnite delce na podplatih obutve odstranite pred 
vstopom v fitnes.  

Električne naprave (npr. tekalne steze) nikoli ne pustite delovati brez nadzora. Vedno poskrbite, da ste 
program izpeljali do konca ter, da se tekoči trak popolnoma ustavi. Nekatere naprave imajo reže za zračenje, 
zato ne odlagajte stvari na ta mesta, saj lahko pride do poškodbe naprave ali celo požara. Osebne stvari 
(brisače, bidone, ipd.) odlagajte v za to predvidena odlagališča. 

Električnih naprav nikoli ne uporabljajte, če opazite, da so električni kabli poškodovani, da je delovanje 
naprave neobičajno ali, da je naprava izpostavljena vodi. V takšnem primeru takoj obvestite recepcijo Studia 
Vitaja (velja tudi za morebitna neobičajna delovanja ostalih mehanskih naprav). 

Z roko ne segajte v območje gibajočih delov naprav, prav tako ničesar ne vstavljajte v odprtine na napravah. 

Bodite previdni pri stopanju in sestopanju iz naprav. 

Fitnes naprave uporabljajte le za namen, ki jo naprava ima. Fitnes naprav ne premikajte s svojega mesta. 

V primeru poplave, požara, vloma ali kakšne druge nezgode, takoj obvestite osebje Studia Vitaja na spodnji 
telefon in se ravnajte po izvlečku požarnega reda, ki je nameščen v fitnesu. Vedno najprej poskrbite za svojo 
varnost. 

Izvleček Pravilnika Studia Vitaja  

Članstvo 
Obiskovalci z izpolnitvijo prijavnice postanejo člani Studia Vitaja. Članska izkaznica, ki jo dobi član ob vpisu, 
služi za evidentiranje vstopa, na njej pa so tudi podatki o plačani članarini in karti za vstop v fitnes. Članstvo 
velja eno leto od plačila članarine. Vpis v Studio Vitaja za namene vadbe ni obvezen. 

Na prijavnici obiskovalci izpolnijo: 
• ime in priimek (obvezno) - za namene upravljanja članstva, 
• stalno prebivališče (obvezno za člane, ki želijo karto za fitnes King’s Gym) - za namene 

upravljanja članstva, 
• elektronski naslov (neobvezno),  
• telefonsko številko (neobvezno), 
• datum rojstva (neobvezno).  

Zaposleni Studia Vitaja ima pravico, da preveri točnost osebnih podatkov obiskovalcev, ki se želijo včlaniti v 
Rekreacijski Studio Vitaja, z vpogledom v osebni dokument. Identifikacija z osebnim dokumentom, iz 
katerega je razvidno stalno prebivališče, je potrebna za ugotavljanje odgovornosti v primeru povzročanja 
škode, namerne zlorabe prostorov ali opreme ter za potrebe preveritve starosti in pridobitve soglasja 
skrbnikov mladoletnih oseb. 

Neobvezni osebni podatki 
Studio Vitaja zbira neobvezne osebne podatke za namene komunikacije s člani. Člani ob vpisu dodatne 
podatke dajo prostovoljno in lahko kadarkoli prekličejo njihovo uporabo ali zahtevajo njihov izbris. Neobvezni 
podatki: 

• naslov elektronske pošte  
o za obveščanje o novostih, delovnem času, spremembah urnika, spremembah cenika, ipd. 
o za namen neposrednega trženja (ponujanje storitev, blaga, ugodnosti, ipd. 

• telefonska številka  
o za obveščanje o delovnem času ter spremembah urnika, ipd. 

• datum rojstva 
o za izvajanje čim boljšega osebnega svetovanja pri obiskovalcih, ki sami izrazijo željo, da 

želijo osebno svetovanje za dosego svojih ciljev. 
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Naslov elektronske pošte omogoča članom tudi uporabo spletne aplikacije Doodle za prijavo na skupinske 
vadbe. Člani, ki ne podajo e-mail naslova in/ali telefonske številke, ne bodo obveščeni o aktualnih 
spremembah in novicah Studia Vitaja, hkrati preko e-maila in/ali telefona ne morejo zahtevati spremembe pri 
svojih osebnih podatkih, ne morejo preveriti veljavnosti karte, podaljšati karte ali uveljavljati kakšne druge 
pravice. 

Celoten Pravilnik je na voljo na recepciji Studija Vitaja.
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