Sportoviště, poskytující následující služby
(plavecký bazén, koupaliště, sauna, raketové
sporty, lezecká stěna/boulder)

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ NOVÝCH
PARTNERŮ DO NABÍDKY
MULTISPORT

Sportoviště, poskytující následující služby:
Posilovna,skupinové lekce.

Oddělené dámské a pánské šatny
Šatny se sprchou a toaletou

√
√

√
√

RECEPCE
√
√
KLIMATIZACE

√
√

√

X

ŠATNY

Permanentní recepční
Možnost instalace čtečky
Certifikovaná klimatizační zařízení,
nebo ventilace, která pokrává
minimálně posilovnu a sportovní sály.

PARKOVIŠTĚ
Možnost parkování v
placených/neplacených parkoviští v
objektu, nebo blízkosti objektu.

√

X

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
Certifikované sportovní vybavení a
stroje, jejichž stav zajišťuje
bezpečnost uživatelů (při správné
manipulaci).

√

√

PLATNÁ POVOLENÍ
Provozovatel je držitelem všech
platných opravnění k provozu
podnikatelské činnosti.

√

√

PREZENTACE
Webová případně facebook
prezentace (ne uzavřená skupina), s
následujícími informacemi: kontakt,
rozsah poskytovaných služeb, aktuální
ceník, aktuální rozvrh lekcí/hodin.

√

√

NABÍDKA SLUŽEB
Spolupráce dle rozvrhu ve špičce i
mimo špičku.
Minimální doba/délka nabízené
aktivity je 45minut.

√

√

√

√

*1 Jedná se o instalaci zapůjčené čtečky (zdarma) přes standardní USB kabel. Zapotřebí je mít k dispozici počítač/kompatibilní notebook (ne
tablet). Celý systém funguje na bázi webového rozhraní. (Nejoptimálnější prohížeč je Mozilla Firefox, Google Chrome)
Pravidla a proces zařazení zájemců (sportovně-relaxačních aktivit) do nabídky portfolia MultiSport
Nabídka spolupráce je určena výhradně pro majitele sportovních a relaxačních zařízení.
Tato zařízení musí poskytovat z větší časti především služby, které jsou zahrnuty a nabízeny v programu MultiSport.
Zařazení nových partnerů budou zvažována podle pořadí, v jakém byla zaslána.
Kontaktovat budeme pouze majitele provozoven, ktrerá splňují všechna kritéria.
Spolupráci je možné navázat pouze s existujícím a fungujícím provozovatelem, který již poskytuje sportovní/relaxační služby.
Spolupráci je možné uzavřít pouze v případě, že jste nám předložili pravdivé údaje
Pro skupinové lekce. Preferujeme zařazení aktivit, které splňují základní definici sportovní aktivity. U specializovaných/nových aktivit,
Služby/aktivity poskytovatele musí být dostupné všem držitelům karty MS, tzn. nelze zařadit lekce/aktivity konané v sídle konkrétní firmy a
Skupinové lekce musí být "otevřéne", kurzy není možné zařadit

