SIA “Bio Ritmi Sports”
SPORTA KLUBA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, pirms sporta kluba
apmeklējuma, kā arī tā apmeklējuma laikā.
1.2. Apmeklētājs apņemas ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības standarta prasības
(noteikumus).
1.3. Apmeklētājs pirms sporta kluba apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar iekšējās
kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro.
1.4. Noteikumi ir jāievēro visiem apmeklētājiem.
1.5. Noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.bioritmisports.lv, recepcijā (pie administratora) un
sporta kluba zālēs.
1.6. Ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj Noteikumus, kā arī neievēro kluba personāla norādījumus,
tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš
materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai, SIA “Bio Ritmi
Sports”, turpmāk tekstā – Sporta klubs, atbildību nenes.
1.7. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, Sporta
kluba darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts no minētajām telpām, neatmaksājot samaksāto ieejas
maksu.
1.8. Apmeklētājam ir saistoši Sporta kluba iekšējās kārtības noteikumi.
1.9. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 14.maijā.
2. Sporta kluba darba laiks
2.1. Darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
2.1.1. darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 21.00);
2.1.2. sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 17.00), svētdienās
no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 19.00).
2.2. Izņēmuma gadījumos (kā, piemēram, svētku dienas, kā arī dažādu saimnieciska/organizatoriska
rakstura gadījumos), ar Sporta kluba vadības rīkojumu, darba laiks un cenrādis var tikt mainīts.
2.3. Par sporta kluba darba laika, nodarbību saraksta un cenrāža izmaiņām apmeklētājiem tiek paziņots vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš. Izmaiņas cenrādī, darba laikos un nodarbību sarakstos tiek
izvietotas un publicētas Noteikumu 1.4. punktā atrunātajās vietās.
2.4. Ja apmeklētājs nav iepazinies ar izmaiņām sporta kluba darba laikā, cenrādī un nodarbību
sarakstos (Noteikumu 2.2. un 2.3. punkts), Sporta klubs atbildību nenes un maksa par iegādātajiem
pakalpojumiem netiek kompensēta.

3. Sporta kluba apmeklējuma kārtība
3.1. Pakalpojumu iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos
ievērot.
3.2. Apmeklētajam ir jāuzrāda (ja, tas tiek norādīts konkrētajā vienreizējā apmeklējuma, abonementu un/vai sadarbības partneru līgumā) personas apliecinoša dokumenta oriģināls/kopija (pase vai
personas apliecība), 1 vai cita veida dokuments, ar kuru personu var identificēt (skolēna/studenta
apliecība u.c.). Dzimšanas gads tiek fiksēts kluba sistēmā ārkārtas gadījumiem.
3.3. Elektroniskās kartes iegādes maksa ir EUR 5 (t.sk. PVN).
3.4. Elektroniskās kartes nozaudēšanas gadījumā, tā tiek atjaunota pēc apmeklētāja pieprasījuma,
atkārtoti apmeklētājam apmaksājot EUR 5 (t.sk. PVN).
3.5. Elektroniskās kartes tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma abonementam
individuāli ieprogrammētas. Elektronisko karti aizliegts nodot lietošanā citai personai. Sods par
šī Noteikuma pārkāpšanu ir EUR 70 (septiņdesmit eiro, 00 centi).
3.6. Apmeklētājam, saņemot elektronisko karti un veicot noteiktā apmeklējuma reģistrāciju, tiek
uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks - 150 (viens simts piecdesmit) minūtes;
3.7. Reģistrējoties pie izejas, tiek fiksēts laiks, kuru apmeklētājs ir pavadījis, izmantojot izvēlēto
pakalpojumu.
3.8. Par laika limita pārsniegšanu (Noteikumu 3.6. punkts), apmeklētājs veic papildus samaksu pēc
SIA “Bio Ritmi Sports” noteiktās cenas, kas sastāda EUR 0,50 (nulle eiro, 50 centi) par
katru pārsniegto 1 (vienu) minūti.
3.9. Ja apmeklētājs izvairās no soda naudas samaksas (Noteikumu 3.8. punkts), tad Sporta klubs ir
tiesīgs liegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk izmantot pakalpojumus Sporta klubā. Šādā
gadījumā apmeklētājam samaksātā summa par iegādāto pakalpojuma veidu netiek kompensēta.
3.10. Abonements izmantojams ne biežāk kā 1 (vienu) reizi dienā. Abonementa derīguma termiņš:
viena mēneša abonementam - viens kalendārais mēnesis no tā iegādes dienas;
3.11. Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pārcelti/pagarināti un/vai kompensēti slimības
un/vai citu iemeslu dēļ.
3.12. Bērniem līdz 6 (sešu) gadu vecumam (ieskaitot) sporta klubu aizliegts apmeklēt pat pieaugušo
personu vai treneru klātbūtnē un uzraudzībā.
3.13. Bērns no 7 (septiņu) gadu vecumam (ieskaitot) sporta klubu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo
personu vai treneru klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā. Pieaugušajam jābūt sasniegušam 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.14. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un uzvedību apmeklējuma
laikā, un/vai citās Sporta kluba telpās, tai skaitā par Noteikumu 3.13 punkta ievērošanu.
3.15. Sporta kluba nodarbību zālēs drīkst uzturēties tikai un vienīgi sporta apģērbā.
3.16. Sporta kluba nodarbību zālēs drīkst uzturēties slēgtos sporta apavos.
3.17. Sporta klubā esošo inventāru apmeklētājs izmanto atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai. Par
traumām, kas var rasties apmeklētājam neatbilstoša inventāra lietošanas rezultātā, Sporta klubs
neatbild.
3.18. Sporta kluba zālēs nav atļauts ienest stikla priekšmetus. Sods par šī Noteikuma
pārkāpšanu EUR 10 (desmit eiro, 00 centi).
3.19. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus,
tai skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c.).
3.20. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm,
kuras atrodas saunas telpā.
3.21. Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar
kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts.

3.22. Par Noteikumu 3.19., 3.20. un 3.21. punktu neievērošanu sods EUR 30 (trīsdesmit eiro, 00
centi).
3.24. Pēc sporta kluba apmeklējuma, izmantojamais inventārs ir jānovieto tam paredzētajā vietā.
3.25. Sporta kluba apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu
gadījumā var vērsties pie trenera, vai administratora.
3.26. Sporta klubs nenes atbildību par skapjos un/vai zālē atstātām apmeklētāju personīgajām mantām.
3.27. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies Sporta klubam šo Noteikumu neievērošanas gadījumā.

4. Sporta kluba zālē aizliegts uzturēties:
4.1. Apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis),
konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm), kuri var apdraudēt citu
apmeklētāju veselību.
4.2. Apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
4.3. Apmeklētājiem, kuru rīcība ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām.
4.4. Apmeklētājiem ar dzīvniekiem.
4.5. Par Noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu pārkāpšanu, apmeklētājs var tikt izraidīts no
Sporta kluba telpām.
4.6. Par Noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. punkta neievērošanu sods EUR 30 (trīsdesmit eiro, 00 centi)
un apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot sporta kluba pakalpojumu.
5. Sporta klubā aizliegts:
5.1. Apzināti bojāt inventāru un iekārtas. Par šī Noteikuma pārkāpšanu, apmeklētājs var tikt izraidīts
no spēka un/vai vingruma zāles.
5.2. Fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus bez Sporta kluba administrācijas rakstiskas atļaujas.
Par šī Noteikuma pārkāpšanu sods EUR 30 (trīsdesmit eiro, 00 centi) un apmeklētājs var tikt
izraidīts no Sporta kluba telpām.
5.3. Spēka un vingruma zālēs aizliegts nodarboties ar uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un
sporta pārtikas izplatīšanu, reklamēšanu un tirdzniecību. Par šī Noteikuma pārkāpšanu sods EUR 50
(piecdesmit eiro, 00 centi) un apmeklētājs var tikt izraidīts no Sporta kluba telpām.
5.4. Uzturēties spēka un vingruma zālē virsdrēbēs un ielas apavos.

Saskaņots:

____________________

