
AKTUALITY k provozu Fitness club JAŘEST z.s. od  

17.května 2021 

Jak jsme již avizovali dne 17.5.2021 bude otevřen na základě povolení vlády ČR  
Fitness club JAŘEST z.s. K tomu se váží některá omezení, jež jsou součástí již 
zveřejněného dokumentu na webových stránkách www.jarest.cz . 

Vzhledem k tomu, že v některých případech a u některých členů klubu mohlo dojít na 
základě situace s COVID 19 a v souvislosti s nuceným uzavřením fitness ke krácení 
zaplacených služeb, budou tyto rozdíly řešeny vždy individuálně s členem klubu, u 
kterého tato skutečnost nastala. 

MOTTO :  

I přesto, že nás zavírají chceme to zase zvednout na ještě lepší úroveň a proto 

jsme nezaspali a provedli řadu oprav , úprav a vylepšení a pokud to půjde zase 

to povýšíme .  

Podmínky :  

- aby Fitness club JAŘEST z.s. mohl dále efektivně fungovat musí si každý ze 
stávajících /následně nových /členů do konce měsíce května tj. do pondělí 

31.5.2021 vybrat jednu z forem aktivity a tuto do tohoto termínu tj. do 

31.5.2021 zaplatit . 

 
- do pondělí tj. do 17. května 2021 bude zveřejněn na www.jarest.cz a dále 

v papírové formě na nástěnce uvnitř fitness vyvěšen nový ceník 

poskytovaných služeb Fitness club JAŘEST 
 

- všichni, jež byli kráceni na zaplacených službách se o kompenzace mohou 
přihlásit nejpozději do 15. června 2021, na pozdější žádosti nebude brán 

zřetel 
 

- o kompenzacích /náhradách/bude rozhodovat vedení klubu, proto žádám, 
v žádném případě tyto věci neřešte s obsluhou, tato není k tomu kompetentní  
 

- žádost o kompenzace bude  předána obsluze volnou formou na papíru A4 , 
zde budou uvedeny iniciály člena a o co žádá, obsluha předá žádost vedení   
 

- žádost bude vyřešena do 1 týdne od předání  
 

- vzhledem k finanční situaci klubu, která nebyla námi zaviněna, Vás žádáme o 
shovívavost při uplatňování kompenzací, a děkujeme za pochopení.  
 
 
V Chebu dne 13. května 2021                                                             Ing.Josef Starý 

 


