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כללי
על המתאמנים להישמע להוראות עובדי המרכז הקהילתי והמדריכים )להלן" :המרכז"(.
האימונים יתבצעו בבגדי ונעלי ספורט בלבד ,למעט בפעילויות אותן יתיר המרכז במפורש.
מומלץ למתאמנים להצטייד במגבת לאימונים.
הפעילות בסטודיו מותנית בחתימה על הצהרת בריאות ,ניתן להוריד את הטופס באתר המרכז הקהילתי.
יש לוודא קבלת הטופס במזכירות המרכז
המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את סוגי וזמני הפעילות .יש להתעדכן בלו"ז וסוג הפעילויות
במזכירות או באתר המרכז.
המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילות משתתף אשר יפריע למהלך התקין של השיעור
השתתפות בשיעורי  TRXמוגבלת ל 10-משתתפים בשיעור ותתאפשר אך ורק לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה
לסטודיו  .Fit & Funמומלץ להירשם מראש לשיעורי  TRXבתחילת כל שבוע .הרישום לשיעורי  TRXבכל המסלולים
המפורטים להלן ,הינו על בסיס מקום פנוי בלבד .
מנוי VIP
מחיר המנוי ₪ 240 :לחודש
המנוי כולל כניסה ללא הגבלה לכל הפעילויות המוצעות במרכז למשך תקופת המנוי .
השתתפות בשיעורי  TRXבכפוף לרישום מראש כאמור בסעיף  7לעיל.
הקפאה למשך  3חודשים במצטבר מכל סיבה שהיא – בכפוף לחתימה על טופס הקפאה
מסלול Personal
מחיר המנוי ₪ 185 :לחודש
המנוי כולל כניסה לאחד מהחוגים פילאטיס או זומבה ,עד פעמיים בשבוע
המנוי ללא אפשרות הקפאה
מנוי קיץ  /חורף
מחיר המנוי ₪ 620 :לחודש
המנוי כולל כניסה ללא הגבלה לכל הפעילויות למשך תקופת המנוי.
השתתפות בשיעורי  -TRXבכפוף לאמור בסעיף  7לעיל
המנוי ללא אפשרות הקפאה

מסלול TRX
מחיר המנוי ₪ 205 :לחודש
המנוי כולל כניסה לשיעורי  TRXולאימון תחנות ביום ו' ,בהתאם ללו"ז השבועי במערכת
המנוי ללא אפשרות הקפאה
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מדיניות ביטולים ,העברות והקפאות מנוי – סטודיו Fit & Fun
הקפאת מנוי
 .1ניתן להקפיא מנוי  VIPבלבד ,מכל סיבה שהיא ,עד ל 3-חודשים במצטבר
 .2הקפאת מנוי מותנית בחתימה על טופס הקפאת מנוי ,אותו ניתן להוריד באתר המרכז הקהילתי
 .3בתום תקופת ההקפאה יופשר המנוי אוטומטית
 .4לא ניתן להעביר ו/או למכור לאחר את מי מסוגי המנויים המוצעים ע"י המרכז.
 .5מתאמן/ת רשאי/ת להמיר את פעילותו במנוי  Personalלכל פעילות מוצעת בקטגוריה – פעם אחת במהלך המנוי,
ללא אפשרות מעבר בין הפעילויות עצמן .המעבר יתבצע מול מזכירות המרכז הקהילתי.
ביטולים  -כללי
מדיניות ביטול המנוי תהא בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א 1981-ולתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(,
תשע"א.2010-
ביטול מנוי שנתי )  ( Personal / VIPאו עונתי )קיץ  /חורף(
 .1הודיע מתאמן על ביטול מנוי שנתי או עונתי לאחר  14ימים מיום רכישת המנוי ,ייכנס הביטול לתוקפו תוך
 30ימים מיום הודעת הביטול.
 .2ניתן יהיה להתאמן במרכז עד לכניסת הביטול לתוקף.
 .3מתאמן המבטל מנוי עונתי לאחר  14יום יהיה זכאי להחזרת סכום התמורה היחסי ממועד כניסת הביטול
לתוקף ועד לתום תקופת המנוי
 .4מתאמן המבטל מנוי שנתי או עונתי לאחר  14יום יודיע על כך  30יום מראש )בהם יוכל להתאמן( בטופס
המתאים ויהיה זכאי להחזרת סכום התמורה היחסי ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת המנוי.
 .5לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משיעור באף מסלול; ייתכנו ביטולים עקב מחלה ,מילואים ,כח עליון
וכד' – הנהלת המרכז תעשה מאמץ להשלים ככל שיתאפשר.

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את תוכן ומשמעות כל סעיפי ותנאי החוזה לעיל וכי בחתימתי ,אני מסכים/ה
ומאשר/ת אותם.
שם ושם משפחה ______________ :ת.ז _______________ :.טלפון_____________________ :
דוא"ל ____________________________ :כתובת מגורים_________________________________ :

נספח  -צילום הפעילויות ושליחת הודעות

 .1ידוע לי כי במהלך הפעילות יצולמו המתאמנים מעת לעת ואני מאשר/ת כי יעשה שימוש בתמונות אלה בפרסומי
המרכז השונים .במידה ותהיה דרישה מצדי ,התמונה תוסר.
 .2הנני מאשר/ת שלית  SMSודוא"ל לכתובת המייל ולטלפון שמסרתי לשם עדכוני לשם עדכונים שוטפים וכן
עדכונים על פעילויות שונות המוצעות במרכז.
תאריך ____________ :חתימה_____________:
ט.ל.ח

