
PŘÍLOHA 1 

SMLOUVA O ČLENSTVÍ 

Společnost: Esporta Fitness Club 

Čechova 2123, 256 01 Benešov 

IČO XXX XXX XX, DIČ CZXXX XXX XX 

 

Člen:  Jméno……………………………………………. 

  Adresa…………………………………………… 

  Číslo účtu………………………………………… 

  Variabilní symbol (RČ)…………………………. 

  

PODMÍNKY KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ 

1. Členem klubu se stává každý účastník, který platí paušálně měsíčně trvalým 

příkazem částku ve výši 990 Kč (790 Kč student) na číslo účtu XX – XX XXX 

XX XXX/XXXX a to vždy buď každého 1. nebo 20. dne v měsíci po dobu 1 roku 

od podpisu smlouvy. Variabilní symbol: rodné číslo člena, Zpráva pro příjemce: 

slovo – členství + jméno člena. 

2. Potvrzením členství je kopie trvalého příkazu v bance, kterou odevzdá člen na 

recepci Esporta Fitness Clubu do 7 dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Členovi Esporta Fitness Clubu bude vydána členská karta, která je nepřenosná, a 

kterou se bude prokazovat při každé návštěvě klubu, tj. při běžné lekci i 

speciálních akcích.  

4. Člen Esporta Fitness Clubu může od data sepsání smlouvy využívat neomezený 

vstup na všechny lekce, pokud není uvedeno jinak.  

5. Systém objednávek a storna objednávek:   

- člen si rezervuje místo na lekci předem osobně nebo telefonicky, 



- člen se z lekce, které se nemůže zúčastnit, omlouvá včas osobně nebo 

telefonicky, nejméně 3 hodiny před začátkem lekce, 

- při opakovaně neomluvené absenci (3x a více) nebude místo rezervováno. 

6. V případě pozdní platby členského příspěvku na bankovní účet bude členovi 

Esporta Fitness Clubu účtována smluvní pokuta ve výši 10% z měsíčního 

členského poplatku, který bude uhrazen v hotovosti na recepci Esporta Fitness 

Clubu. 

7. Smlouva se sjednává na dobu určitou, na 12 měsíců. Po uplynutí této doby se 

smlouva automaticky prodlužuje, pokud není písemně vypovězena minimálně 30 

dní před jejím řádným ukončením jednou ze smluvních stran. 

8. V případě neuhrazení měsíčního paušálního poplatku na bankovní účet do konce 

daného měsíce, bude členovi registrace pozastavena s tím, že nárok na úhradu 

měsíčního poplatku za členství zůstává nedotčen a člen se zavazuje zaplatit 

dlužnou částku. 

9. Při dlouhodobé nepřítomnosti (špatný stav potvrzený lékařem), která trvá déle než 

2 měsíce, může po vzájemné dohodě dojít k pozastavení členství a jeho 

následnému znovuobnovení bez poplatku. Člen klubu platí v této době pouze 

udržovací poplatek 150 Kč. Toto je třeba provést písemnou žádostí člena na 

adresu Esporta Fitness Clubu. 

10. Jako souhlas s výše uvedenými podmínkami připojují své podpisy člen Esporta 

Fitness Clubu a zmocněná osoba Esporta Fitness Clubu. 

 

 

 

 

V Benešově dne:………………… 

 

 

……………………………     ……………………............. 

Člen Esporta Fitness Clubu      Esporta Fitness Club 

  



PŘÍLOHA 2  

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V ESPORTĚ  

Zdroj: Vlastní zpracování 



Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  



 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  



 

Zdroj: Vlastní zpracování  



PŘÍLOHA 3 

CVIČKA BEZ VÝMLUV 

  

Zdroj: Studenti 2. ročníku MNG TVS 



PŘÍLOHA 4 

PROPAGAČNÍ MATERIÁL – DÁRKOVÉ POUKAZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Studenti 2. ročníku MNG TVS 

 


