Siris. Gym sisekorraeeskirjad
1. Spordiklubis viibides on kõikidel külastajatel kohustuslik järgida klubi sisekorraeeskirju.
2. Spordiklubi territooriumile ei ole lubatud treenima ilma järelvalveta alla 12-aastaseid lapsi.
Alla 12-aastastele lastele on jõusaali sisenemine keelatud.
3. Turvalisuse tagamiseks on spordiklubi aladel videovalve.
4. Siris. gym ei vastuta klientide tervisliku seisundi eest. Enne treeningute alustamist on
soovituslik konsulteerida arstiga ning küsida nõu selleks volitatud treeneritelt.
5. Klientidelt eeldatakse lugupidavat suhtumist kaastreenijatesse ning on keelatud oma
tegevusega teiste külastajate häirimine.
6. Spordiklubi külastajatelt oodatakse puhtuse ja korra hoidmist ning eeskujulikku suhtumist
spordiklubi inventari. Keelatud on tegevus, mis võib kahjustada inventari ja ruume (nt.
treeningvahendite põrandale kukutamine või loopimine).
7. Peale kasutamist tuleb kõik treeningmasinad puhastada ettenähtud desinfitseeriva ainega
ning treeningvahendid asetada tagasi oma kohale.
8. Külastajatel on treenimiseks kohustuslik kanda sportimiseks sobivaid rõivaid ning
sisejalanõusid. Turvalisuse huvides on keelatud kanda lahtiseid jalanõusid või treenida paljajalu.
9. Siris. gym ei vahenda spordiklubi külastajatele personaaltreeneri teenuseid. Siris. gym poolt
volitatud personaaltreener ja klient lepivad omavahel kokku teenuse tingimused (sh sisu,
maksumus, aeg, kestvus). Klient tasub teenuse eest otse treenerile. Siris. gym ei vastuta
treeneri poolt klientidele osutatud teenuse eest, sh treeningnõuannete, tasumistingimuste,
tekkinud terviseriskide, treeningute ära jäämise eest).
10. Spordiklubis võivad personaaltreeneri teenust osutada ainult selleks Siris. gym poolt
kirjalikult volitatud isikud.
11. Spordiklubi kõik pääsmed on personaalsed ja ei kuulu jagamisele kolmandatele isikutele.
12. Isiklike asjade kappi jätmine treeningute välisel ajal on keelatud.
13. Siris. gym ei vastuta riietusruumi kapis hoitavate isiklike esemete kadumise eest.
14. Spordiklubis on rangelt keelatud dopingut sisaldavate ainete kasutamine ja müük.
15. Külastajatel ei ole lubatud spordiklubi territooriumil tarbida alkoholi ega narkootilisi aineid.
16. Oma söögiga jõusaali või rühmatreeningu ruumidesse sisenemine ei ole lubatud.
17. Keelatud on raseerimine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud häirivad tegevused.
18. Riietusruumidesse on lubatud kuni 7 aastased vastassoost lapsed.
19. Rühmatreeningule on võimalik registreerida veebikeskkonnas või kohapeal iseteeninduses.
Rühmatreeningule ettebroneerides on võimalik tühistamine ainult kuni 2 tundi enne treeningu
algust.
20. Rühmatreeningule hilinemise korral on treeneril õigus klienti treeningule mitte lasta, kuna
see võib häirida teisi spordiklubi külastajaid.
21. Leiliruumides ei ole lubatud kasutada mett, kohvipaksu, soola ega muid puitpindasid
rikkuvaid vahendeid. Samuti ei ole lubatud siseneda leiliruumidesse klaastaaraga.
22. Klubi ei kompenseeri, peata ega pikenda treeningkaarte.

23. Klubist lahkumisel kohustub klient tagastama kapi võtme või tabaluku oma kohale (v.a. juhul
kui külastaja kasutab kapi lukustamiseks oma tabalukku). Võtme või tabaluku kadumisel on
Siris. gym-il õigus rakendada hinnakirjas väljatoodud leppetrahvi.
24. Spordiklubil on õigus rakendada eluaegset spordiklubi külastamise keeldu kliendile, kelle
osas on tuvastatud sisekorraeeskirja rämedad rikkumised nagu vargus, tahtlik vandaalitsemine,
kaastreenijate vaimne või füüsiline ründamine. Siris. gym-il on õigus nõuda spordiklubile
tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.

