INFORMACE A POKYNY PRO TÝDEN 25.-31.5.2020
-

-

-

-

Stále používejte v budově studia roušky. Kdy můžete roušku sundat píšeme níže.
Stále používáme desinfekci jak na ruce, tak na kliky a veškeré plochy, kterých se dotknete
Používejte návleky na obuv
Šatny a sprchy už budou otevřeny, ale vzhledem k tomu, že máme šatny prostorově velmi
malé, rozhodla jsem se povolit používání šaten pouze pro převlékáni na individuální lekce.
Kurzistky moc prosím, aby ještě stále přicházely oblečené přímo na lekci (výjimky jsou
přípustné – „jdu přímo z práce, nemám to jak udělat“). Toto je jediná možnost, jak zajistit,
aby se v šatnách nevyskytly více než 4 osoby.
V přízemí bude otevřena ještě jedna nová šatna, hned vedle kuchyňky. Pokud tedy máte
lekce v přízemí, můžete rovnou do nové šatny.
Obsluha recepce zůstává jen ve frekventovaných dnech a časech PO, ÚT a ČT 16:30-20:00, ale
už bude možné, pokud tam recepční není, použít tzv. „samoobsluhu“ – tedy vzít si, co chci a
zaplatit do prasátka. Vzhledem ke zkušenostem vás vyzývám, abyste po sobě vždy umyli
nádobí, nebo použili jednorázové kelímky
Stále preferuji platby přes účet, ale recepční už bude připravena brát hotovost
Bez rezervace do studia nechoďte, rezervace je nezbytná studio-like.isportsystem.cz
Organizované hromadné semináře jednotlivců probíhají v rozestupech 2 m, už bez roušek
Protože MZČR stále ještě nezrušilo rozestupy mezi sportovci 2m, přikláním se k tomu, aby
lekce ProAm byly stále ve stejném režimu jako v minulém týdnu. Doporučujeme roušky a
rukavice v těch fázích lekce, kdy jste v páru. Pokud netančíte v páru, dodržujte rozestupy a
roušku mít na ústech nemusíte.
Rezervace sálů pro individuální lekce už můžete plánovat podle vaší potřeby, není třeba
dodržovat rezervace v celou.
Organizované hromadné lekce jsou již v původních časech, prosím sledujte rezervační systém
a dodržujte hygienu, moc prosím. Zbytečně na nic nesahejte, používejte desinfekci a bez
roušky spolu mluvte jen venku
DĚKUJEME, ŽE PODMÍNKY RESPEKTUJETE

