
Pravidla posilovny Koleje Budeč 
1) Posilovnu a veškeré náčiní, které je v ní k dispozici, mají možnost využívat pouze studenti 

ubytovaní v Koleji Budeč.  

2) Klíč od posilovny je k zapůjčení proti kolejence ve vrátnici koleje. Po skončení výpůjčky 
posilovny musí být klíč ihned vrácen do vrátnice. 

3) Student je povinnen ihned po zapůjčení klíče zkontrolovat vybavení podle inventárního 
seznamu posilovny a případné nesrovnalosti nahlásit ve vrátnici.  

4) Do posilovny smí student vstoupit pouze ve sportovním oděvu, v čisté sportovní obuvi a vždy 
s ručníkem - ten používá jako hygienickou podložku mezi lavičku či opěrku a potící se části 
těla. 

5) Posilovací stroje a náčiní používá cvičící vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. 
Vždy používá bezpečnostní uzávěry! 

6) Po odcvičení je student povinen uvést stanoviště do původního stavu, zejména sundat kotouče 
z činek, uvést vybavení do základního nastavení  a uložit vše na svá místa. Případně musí 
také uklidit vzniklý nepořádek. Poškozené vybavení musí nahlásit ve vrátnici. 

7) Služba ve vrátnici společně se studentem zkontroluje stav posilovny a udělá o něm stručný 
zápis do knihy výpůjček posilovny. Je-li služba ve vrátnici v době vrácení klíče jinak 
pracovně vytížena, učiní prohlídku posilovny a následný zápis neprodleně sama. 

8) Studenti mají možnost v posilovně cvičit po dobu 1 hodiny. V případě, že se neobjeví další 
zájemce o cvičení v posilovně, může být (i opakovaně) délka cvičení prodloužena o další 
půlhodinu. 

9) Studenti si mají možnost posilovnu rezervovat na 1 hodinu denně. Tento pobyt si mohou 
prodloužit (viz bod 8). Posilovnu mohou téhož dne navštívit opakovaně, nemohou si ji však 
podruhé rezervovat, a v případě zájmu ji musí uvolnit zájemci, který posilovnu daného dne 
ještě nenavštívil. Při opakovaném nevyužití rezervace může být studentům přístup do 
posilovny odepřen. 

10) Nesprávným používáním posilovacího náčiní může dojít k vážným zraněním. 
Z bezpečnostních důvodů je proto zakázáno se během cvičení v posilovně zamykat.  

11) Využívání vybavení posilovny je na vlastní nebezpečí. 

12) Tato pravidla platí od 1. 4. 2013 

V Praze dne: 1. 4. 2012 

Renáta Benáková, Mgr. Jan Švadlenka, 
vedoucí Koleje Budeč předseda Kolejní rady Budeč 


