Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky poskytovania členských programov, služieb v Petržalke cez
portál www.HDCSlovakia.com platné od 1.11.2013
Pokiaľ nie je priamo pri rezervačnom formulári alebo popise ponúkanej služby výslovne uvedené inak,
všetky zakúpené služby sa riadia nasledovnými Všeobecnými obchodnými podmienkami:
Portál www.HDCSlovakia.com
Spoločnosť HDC TEAM, pôsobí ako sprostredkovateľ predaja služieb.
Objednávka služby
Služby hokejového trenažéra je možné objednať cez objednávkovo - rezervačný formulár alebo
telefonicky.
Po odoslaní objednávkovo - rezervačného formulára obdržíte potvrdenie o rezervácii služby emailom.
Potvrdenie prijatej objednávky bude potvrdené najneskôr do 24 hod.
Objednávka je záväzná iba v prípade zaplatenia objednanej služby do 4 pracovných dní odo dňa
rezervácie. (za deň zaplatenia sa považuje deň, v ktorom boli finančné prostriedky v cene služby
pripísané na účet poskytovateľa)
Poskytnutie služby
Služba je poskytnutá v potvrdený termín
Zrušenie alebo zmena termínu objednanej služby
Zmena termínu je možná iba po dohode s poskytovateľom
Štandartné storno poplatky:
90 % zrušenie 2 dni pred začatím
70 % zrušenie 10 dní pred začatím
50 % ostatné zrušenia

HDC Slovakia s.r.o.

Banka: Tatra Banka
Čislo účtu: 2928903046/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2890 3046
SWIFT: TATRSKBX

Marie Curie Sklodowskej 1/A 851 04 Bratislava
+421 907 959 888
info@hdcslovakia.com
www.hdcslovakia.com
1

Prevádzkový poriadok pre tréning na korčuliarskom trenažéri
(v objekte Zimného štadióna v Petržalke) Prevádzkovateľ: HDC Slovakia, s.r.o.
M. C. Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 47 420 791
1. Vstup na trenažér je povolený až po zaplatení poplatku za zvolený tréningový program, a to v
rezervovanom čase. Miestom predaja programov je kancelária HDC v objekte zimného
štadióna v Petržalke, web alebo telefonické objednanie.
2. Je zakázané: a. vstupovať na plochu ( i do miestnosti s trenažérom) trenažéra bez vyzvania
trénera; b. vstupovať do priestoru trenažéra pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
omamných látok; c. vykonávať iné činnosti ako stanovuje tréner.
3. Pri každej činnosti vykonávanej počas tréningu bez, ale i s pukom, alebo iným predmetom, je
cvičenec povinný sa uistiť, že v jeho okolí sa nenachádza žiadna iná osoba, ktorá by mohla
byť zasiahnutá pukom alebo hokejkou.
4. Konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie a iné neprimerané správanie je v priestoroch
zariadenia zakázané.
5. Každý cvičenec musí byť obutý vo vhodnej športovej obuvi a primerane oblečený. Pri cvičení
na trenažéri musí mať cvičenec (vlastné) ochranné pomôcky predpísané podľa cvičebného
programu.
6. Trenažér je oprávnený obsluhovať výlučne personál trenažéra, ktorý je na to určený.
7. Cvičenec je pred zahájením programu povinný oboznámiť sa s podmienkami prevádzky
trenažéra, ktoré sa nachádzajú v písomnej forme v miestnosti s trenažérom. Hráčovi sa
odporúča dôkladne sa rozcvičiť pred zahájením každej tréningovej jednotky.
8. Cvičenec je povinný počas tréningových jednotiek (a času s nimi súvisiaceho) sa správať tak,
aby svojou činnosťou: a. nespôsobil si škodu alebo neohrozil svoju bezpečnosť alebo zdravie;
b. nespôsobil škodu alebo neohrozil bezpečnosť alebo zdravie ostatných návštevníkov
trenažéra; c. nespôsobil škodu na korčuliarskom trenažéri alebo na inom zariadení.

9. V prípade zistenia porušenia tohto prevádzkového poriadku alebo všeobecne platných
pravidiel správania sa, je HDC Slovakia, s.r.o. oprávnená: a. porušujúcu osobu okamžite
vykázať z priestorov trenažéra a b. nárokovať si náhradu vzniknutej škody!
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10. Cvičenec vykonáva všetky činnosti na trenažéri a v jeho bezprostrednom okolí na vlastnú
zodpovednosť.
11. V priestoroch prevádzky je povolené vykonávať len také úkony, ktoré nevedú k poškodeniu
zdravia osôb.
12. Všetky osoby sa v priestoroch zimného štadióna v Petržalke a trenažéra pohybujú na vlastnú
zodpovednosť.
13. Zariadenie (šatne, sprchy, zariadenia osobnej hygieny) sa upratuje spôsobom a frekvenciou
podľa prevádzkového poriadku zimného štadióna v Petržalke.

14. Tuhý komunálny odpad vznikajúci v prevádzke je likvidovaný oprávnenou firmou,
zabezpečované centrálne pre celý objekt zimného štadióna v Petržalke.
15. Lekárnička prvej pomoci je k dispozícii v priestore korčuliarskeho trenažéra, ktorá je
pravidelne doplňovaná a kontrolovaná.
16. K dispozícii je šatňa pridelená pre potreby HDC Slovakia.
17. Vo vlastnom záujme sa nedoporučuje vstup do zariadenia osobám postihnutým srdcovocievnymi ochoreniami, cukrovkou alebo epilepsiou. Návštevu takýchto osôb doporučujeme až
po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.
18. Návštevníci sú povinný udržiavať čistotu a poriadok. V Bratislave 12. novembra 2013
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