טופס בקשת הצטרפות ותקנון
אנא מלא/י את הפרטים הבאים:
פרטים אישיים
שם משפחה:

www.balance-club.co.il | 1700-70-70-11

שם פרטי:

מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א מין :ז  /נ
כתובת בבית:
טלפון:
דוא"ל:
איש קשר במקרה הצורך:
שם משפחה:

מועדון כושר ובריאות

( Balance Kidsנספח לחוגי ילדים)
ת.ז:.

פרטי ההורה

תאריך לידה:
עיר:

שם משפחה:
מיקוד:

טל:

הנני מאשר כי הובא לידיעתי כי ביום חתימתי על מסמך זה,
ש"ח.
עלות מנוי לחודש אחד הינה בסך של:

פרטי התשלום
אחר:

סך הכל:

טלפון נייד (הורה :)2

נהלי ההשתתפות בחוג

סוג המנוי :אוף פיק/בהתחייבות/ללא התחייבות/חודשי/Balance Kids/אחר
קוד המנוי:
מנוי חדש  /חידוש ,פרטי /תאגידי
תאריך סיום:
תאריך התחלה:
תקופת המנוי:

דמי המנוי:

ת.ז:.
טל' בבית:

טלפון נייד (הורה :)1

פרטי חברות

דמי הצטרפות:

שם פרטי:

דוא"ל:

נייד:

שם פרטי:

B A LCAL U BN C E

* מובהר ,כי השימוש במועדון הכושר באלאנס קלאב בע"מ (להלן "המועדון") ומתקניו ,ע"י הילד ייעשה
באחריות ההורים ובמקום שייועד לכך ע"י ההנהלה בלבד.
* מובהר ,כי ההורים הם האחראיים הבלעדיים לאופן ולדרך הגעת ילדיהם אל המועדון ושובם ממנו.
* מובהר ,כי הנהלת המועדון שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק פעילותו של
ילד בחוגים ,לבטל מנוי של ילד ,לאסור כניסתו למועדון ולהוציאו ממנו ,זאת בגין התנהגות בלתי הולמת,
הפרת תנאי התקנון ואי ציות להוראות והנחיות ההנהלה.
* מובהר ,כי הצטרפות ילד לחוגים השונים במסגרת המנוי תהא על בסיס מקום פנוי ולכל היותר לשני
מפגשים שבועיים בלבד .במעמד רכישת המנוי יצרף ההורה את הילד לחוגים אליהם יגיע הילד דרך קבע.
* מובהר ,כי השתתפות ילד בחוגים הינה באחריות ההורים בלבד ועליהם למנוע מילד חולה להגיע
למועדון ולהשתתף בפעילות.
* מובהר ,כי ילד עד גיל  13יובא ע"י הוריו לסטודיו שבו יתקיים החוג ,יימסר למדריך ו/או לעוזר המדריך
ויוחזר מהחוג ע"י מבוגר ובאחריות הוריו.
* מובהר ,כי בזמן הפעילות בחוג מחויב ההורה להמתין בלובי המועדון עד לסיום מלא של פעילות החוג
מובהר ,כי פתיחת חוג ילדים תלויה במספר מינימלי של נרשמים שיקבע ע"י המועדון.
* מובהר ,כי החברה שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות חוג על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מספר קבלה:
שם ההורה:

תאריך:

חתימה:

פרטים במקרה ושולם ע"י צד ג' ו/או במקרה וקטין
הנני מסכים /ה בצורה מפורשת לקבל מהחברה עדכונים ו/או הודעות שוטפות ו/או מסרים שווקיים ו/או מסרים
פרסומיים באמצעות דוא"ל ו/או טלפון סלולרי ו/או בכל דרך אחרת .יובהר ,כי בכל עת הנך יכול לחזור מהסכמתך
המפורשת ולחדול מקבלת האמור לעיל ,כאשר הודעת הסירוב תינתן בכתב לחברה או בדרך שבה שוגר דבר
הפרסומת לפי בחירתך.

הערות נוספות:

שם משפחה:
גרסה ספטמבר 2019

הערות * :הנני מגיש/ה בקשתי זו להצטרף כחבר/ה אצל החברה ,כאשר אני מסכים/ה ומאשר/ת בזאת שבמידה ובקשתי תתקבל,
אשלם את הסכומים הנקובים לעיל במלוא ערכם וזאת ללא תלות בשימוש ו/או בשינוי כלשהו בנסיבות.
* הנני מצהיר/ה בזאת ,כי קראתי את תקנון החברה המפורט בגב טופס זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי (ככל
ובקשתי זו תאושר) כחבר/ה מנוי/ה במועדון ,הבנתי את תוכנו ומשמעותו ומתחייב/ת לפעול בהתאם לתקנון החברה ו/או
הוראות החברה ו/או הוראות נציגיה (לגבי קטין מתחת לגיל  18יחתום אחד מהוריו).

שם פרטי:

ת.ז .של בעל הכרטיס:
מס' טלפון:

חתימת המבקש:

נציג המועדון:
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תאריך:

הגדרות
"החברה" -חברת באלאנס קלאב בע"מ ח.פ .514297100
"המועדון" -מועדון בריאות וכושר באלאנס קלאב קניון עזריאל קריית
אתא.
" חיוב ראשוני " – התקופה שמיום רכישת המנוי ועד לסוף אותו החודש.
" חיוב חודשי " -התקופה שמיום תחילת החודש ועד סוף אותו חודש.

סוגי מנויים:
החברה מציעה מספר סוגי מינויים למועדון הבריאות והכושר אותו
היא מפעילה:
מסלול  " 1אוף פיק" -מינוי לתקופה של  36חודשים המוגבל בכניסה
לשעות היום המפורטים באתר בעת הרכישה ,בעלות של  ₪ 99לחודש
 ,התחייבות לשנה הראשונה בלבד ,דמי ביטול ע"ס  ₪ 240יגבו בשנה
הראשונה בלבד.
מסלול  " 2בהתחייבות"  -מינוי לתקופה של  36חודשים לכל שעות
פעילות המועדון ,בעלות של  ₪ 149לחודש ,התחייבות לשנה הראשונה
בלבד ,דמי ביטול ע"ס  ₪ 240בשנה הראשונה בלבד.
מסלול  " 3ללא התחייבות" -מינוי לתקופה של  36חודשים לכל
שעות פעילות המועדון ,בעלות של  ₪ 179לחודש ,ללא התחייבות
וללא דמי ביטול.
מסלול  " 4חודשי" – מינוי לחודש בודד ,בעלות של .₪ 199
מסלול  – "Balance Kids" 5-מינוי לתקופה של  36חודשים המיועד
לילדים בגילאים  ,13-6בעלות של  ₪ 150לחודש ,ללא התחייבות
וללא דמי ביטול.
מסלול  6-כניסה חד פעמית לשימוש בכל מתקני המועדון תעלה 60
 .₪החברה תהא רשאית לעדכן סכום זה מעת לעת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
דמי הרשמה
רכישת מינוי למועדון ,למעט רכישת מינוי " ,"Balance Kidsתהא כרוכה
בתשלום דמי הרשמה בסך של  .₪ 99החברה שומרת על זכותה לשנות
את תעריף דמי הרישום מעת לעת.
אופן התשלום:
• תשלום המנוי בחיוב הראשוני יבוצע בכרטיס אשראי .תשלום המנוי
בחיוב החודשי יבוצע בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי.
באישור תקנון זה המנוי נותן לחברה הרשאה מתמדת ובלתי חוזרת לחיוב
חודשי של חשבונו באופן חוזר ומתחדש באמצעות כרטיס האשראי
בכל סכום שהוא חב בו או יהיה חב בו בגין דמי המינוי והשירותים ו/או
המוצרים שסופקו ו/או יסופקו לו.
החברה אינה מחויבת לבצע את חיוב הוראת הקבע במועד ספציפי
כלשהו בחודש.
• ההרשאה לחיוב כרטיס האשראי תישאר בתוקפה כל עוד המנוי לא
יגיש בקשה בכתב בהתאם לתנאים שיפורטו בתקנון זה לביטול מינויו.
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב בכרטיס אשראי שיונפק ויישא מספר
אחר ,כחלופה לכרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה.
• כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה כאמור ייחשב כנעשה בידיעת
המנוי ובהסכמתו.
• החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או
לעדכן את התעריף החודשי של דמי המינויים ,בכפוף לשליחת הודעה
למנוי בדבר שינוי ו/או עדכון התעריף כאמור בדוא"ל ו/או במסרון ו/
או בכל דרך אחרת.
• אם הודע למנוי על שינוי ו/או עדכון של התעריף החודשי של דמי
המינויים ,והלה לא נתן הודעה בכתב לחברה בדבר רצונו להפסיק את
ההתקשרות עמה תוך  14יום מיום שליחת הודעת החברה ,ייחשב הוא
כמי שנתן הסכמתו לשינוי בתעריף המינוי.
אולם ,אם ימסור המנוי הודעה בכתב לחברה בדבר רצונו להפסיק
את ההתקשרות עמה כאמור ,יבוטל המנוי ללא תשלום דמי ביטול.
קטינים:
• קטין או פסול דין הרוכש מינוי למועדון יידרש להמציא הסכמה בכתב
של הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים לביצוע הרכישה ,לרבות הצהרת
בריאות ותקנון החתומים ע"י הוריו וזאת על מנת שהליך הרכישה יושלם.
• על האפוטרופוסים חלה אחריות ליידע את הקטין או פסול הדין בדבר
התקנון וכן לפקח על פעילותם כדי שיפעלו על פי תנאי תקנון זה.
• כל פעילות שתבוצע על ידי הקטין או פסול הדין מהווה הסכמה שלו
ו/או של אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.
החברות במועדון
• החברות במועדון היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
• כל הטבה שניתנה למנוי בעת הצטרפותו למועדון ו/או במהלך חברותו
היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
• החברות במועדון אינה ניתנת להקפאה.

• הכניסה למועדון מותנית בהעברת צמיד יחד עם אמצעי זיהוי נוסף
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .עלות רכישת הצמיד הינה
בסך של  ₪ 40או בכל סכום אחר כפי שיעודכן בחברה מעת לעת.
• כרטיס החבר ו/או הצמיד הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
• החברה אינה תהיה אחראית לאובדן ו/או בלאי לכרטיס החבר ו/
או הצמיד.
הפסקת חברות (ביטול מנוי):
• ביטול מנוי יכנס לתוקפו תוך  30ימים ממועד הודעת המנוי למעט במנוי
חודשי אשר יכנס לתוקף עד  72שעות מיום ההודעה על ביטול המנוי.
• על המנוי להודיע על ביטול מנוי בהודעה בכתב שתימסר לחברה.
• המנוי רשאי להפסיק את תקופת חברותו במועדון ,בהודעה בכתב
בתוך  14ימים מיום ביצוע העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך
המפרט פרטי העסקה ,לפי המאוחר מבניהם.
במקרה זה ,החברה תהא רשאית לדרוש מהמנוי תשלום בעבור השימוש
שנעשה במועדון עד ליום כניסת הביטול לתוקף ,לפי ערכה של כניסה
חד פעמית למועדון בסך של  ₪ 60או בסכום אחר שיתעדכן ע"י החברה
מעת לעת ,כפול מספר הכניסות בפועל.
• החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לסיים חברותו
במועדון של כל מנוי ,במקרה של הפרת תקנון זה ו/או הפרת משמעת
חמורה ו/או הוראות הנהלת החברה ו/או נציג החברה ,ללא החזר כספי
כלשהו.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לסיים כל חברות
מבלי צורך לנמק החלטתה וזאת בכפוף להחזר כספי של ערכה של
תקופת החברות.
הצהרת בריאות
• המנוי יחתום על טופס הצהרת בריאות כתנאי לשימוש במועדון
ובמתקניו.
• אם המנוי השיב בחיוב לאחת מהשאלות בשאלון הרפואי בטופס
הצהרת הבריאות ,יהא עליו להמציא ,על חשבונו ,למועדון אישור רפואי
שלא עברו  3חודשים ממועד הנפקתו ,המאשר לו להתאמן .על המנוי
חלה האחריות המלאה להמצאת אישור רפואי.
• אי המצאת הצהרת בריאות או אישור רפואי אינה מהווה עילה לביטול
המינוי או לעיכוב תשלום כלשהו .עם זאת ,בהעדר הצהרת בריאות או
אישור רפואי תקין ,לא יתאפשר למנוי להתאמן.
• המנוי מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי שאירע במצבו הבריאותי.
פעילות במועדון
• שיעורי הסטודיו יועברו על ידי מדריכים או יהיו מוקרנים באמצעות
מערכת וירטואלית (ללא ליווי מדריך).
• האחריות לאופן האימון בשיעורי הסטודיו הווירטואליים תוטל על
המנוי בלבד ,והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע
מהשתתפות בשיעורים אלה ,לרבות לנזקים שנגרמו למנוי.
• אין להשתמש בשיעורי הסטודיו הווירטואליים ללא קבלת הדרכה
מראש מצוות המועדון לגבי אופן השימוש.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לרישום מראש בשיעורי הסטודיו
לרבות הווירטואליים ,בהתאם לנהלי הרישום כפי שיופרטו באפליקציה
( יישומון).
• מנוי שלא יירשם מראש לשיעורי הסטודיו כאמור ,לא יורשה להשתתף
בשיעור ,ואם יסרב לעזוב את האולם בו נערך השיעור ,ייחשב כמי שהפר
תקנון זה על כל המשתמע מכך.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב למנוי לקבוע שיעורי סטודיו
ו/או להורות על חסימת השירות להירשם מראש לשיעורים ביישומון
למשך חודש ימים ,במקרה של אי התייצבות לשיעורים ללא ביטול
הרישום מראש.
• פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינמאלי של משתתפים .החברה
שומרת לעצמה את הזכות לבטל לפי שיקול דעתה חוג או פעילות ו/
או לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים
ומאמנים לפי שיקול דעתה.
שיעורי סטודיו עבור קטינים המנויים במנוי ""Balance Kids
• הצטרפות ילד לחוגים השונים במסגרת מינויו תהא על בסיס מקום
פנוי.
• פתיחת חוג ילדים תלויה במספר מינימלי של נרשמים שיקבע ע"י
המועדון והחברה שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות חוג
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• מובהר ,כי השתתפות הילד בחוגים הינה באחריות ההורים בלבד,
וכי עליהם למנוע מילד חולה להגיע למועדון ולהשתתף בפעילות.
• מובהר ,כי בזמן הפעילות בחוג מחויב ההורה להמתין בלובי המועדון
עד לסיום מלא של פעילות החוג.
אימונים אישיים:
• המנוי יהיה רשאי לממש את האימונים האישיים שרכש ו/או ירכוש
רק בעת שהמנוי בתוקף.
• במקרה של ביטול אימון אישי ,המנוי יודיע למאמן בהודעה מראש לא
יאוחר מ 12-שעות טרם האימון שנקבע .במידה ולא יעשה כן יחויב
המנוי בעלות האימון האישי.

• במידה והמנוי יהיה מעונין בביטול חבילת האימונים האישיים שרכש ,
יחויב המנוי בתשלום עלות אימון אישי שניצל לפי ערכו של אימון אישי
בודד בסכום שיעודכן ע"י החברה מעת לעת כפול מספר האימונים
האישיים בפועל שביצע.
• הפסקת אימונים אישיים לפני תום תקופת החבילה שנרכשה תבטל כל
הטבה שניתנה למנוי בגין רכישת החבילה .במידה וההטבה נוצלה יחויב
המנוי בגין ההטבה לפי ערכה בסכום שיעודכן ע"י החברה מעת לעת.
תאי אחסון (לוקרים):
• החברה תשכיר למנויים תאים ננעלים ,וכן תעמיד לרשות המנויים
תאים פתוחים לשם אחסון חפציהם האישיים בעת שהותם בשטח
מועדון ,על בסיס מקום פנוי ועל פי נהלי החברה.
• דמי שכירת התאים הננעלים ייקבעו על ידי החברה מעת לעת.
• על המנויים השוכרים תאים ננעלים לדאוג לנעילתם.
• על המנויים לפנות את תאי האחסון (הננעלים והפתוחים) בכל פעם
בטרם עזיבת המועדון.
• תכולתם של תאי האחסון (הננעלים והפתוחים) ,שלא יפונו במועד,
תילקח ותישמר בהנהלת המועדון למשך שבוע ,ולאחר מכן תיתרם.
פריצת התאים הננעלים תתבצע על חשבון המנוי.
• אין לאחסן כספים וחפצים יקרי ערך אחרים בתאי האחסון (הננעלים
או הפתוחים).
• השימוש בתאי האחסון יהא תחת אחריותו הבלעדית של חבר המועדון.
החברה לא תהיה אחראית לאובדן חפצים אישיים ו/או לגניבת חפצים
אישיים ו/או לנזקים שייגרמו לחפצים אישיים בתחום המועדון ,בין אם
אוחסנו בתאי אחסון ,ובין אם לאו.
היגיינה ובטיחות:
• על המנויים להשתמש במגבות לכיסוי המתקנים בעת השימוש בהם
ולנגבם בסיום השימוש.
• השימוש במתקני המועדון מתחת לגיל ( 14למעט שיעורי סטודיו
המותאמים לילדים מתחת לגיל  ,)14אסור אלא באישור החברה מראש.
• חל איסור על שימוש בציוד המועדון ובמתקניו בטרם קבלת הדרכה
מתאימה מטעם מדריך מוסמך.
• על המנוי להשתמש בציוד ובמתקני המועדון באופן זהיר אך ורק
למטרה שלשמה נועדו ,ולהישמע להוראות מדריך מוסמך ולפעול
על פיהם בלבד.
• חלה חובה על כל מנוי להחזיר את הציוד למקומו בסיום השימוש.
• אין להשתמש בציוד אימון שאינו שייך לחדר הכושר.
• המנויים לא ישתמשו ו/או יאחסנו ו/או יכניסו לחדרי המלתחה מזון ו/
או משקאות ,לרבות מכלי זכוכית או מחומר שביר כלשהו.
• חובה לנעול כפכפים ו/או נעלים מתאימות בעת השימוש במלתחות.
• כניסה למועדון ושימוש במתקנים תחת השפעת אלכוהול ו/או חומרים
מונעי קרישה ו/או אנטי היסטמינים ו/או חוסמי בטא ו/או סמים ו/או
סמי הרגעה ו/או סטרואידים ו/או סמים ו/או חומרים אסורים על פי חוק.
• כניסה למועדון כאשר ישנו ו/או עלול להיות איסור ו/או מניעה רפואית
,אסורה בהחלט.
• השתתפות המנויים בשיעורים ו/או בהדרכות ו/או באימונים ,וכן
השימוש על ידם בציוד ומתקני המועדון ייעשה באחריות המנויים
בהתאם למצבם הרפואי.
• ולאחר שקיבלו אישור רופא מתאים לסוג הפעילות ובכל מקרה
של פציעה במועדון חובה למלא דו"ח פציעה מידית עם קרות אירוע
הפציעה או מיד כשמתאפשר הדבר בהתאם לנסיבות המקרה.
כללי התנהגות ולבוש:
• חובה על המנויים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.
• על המנויים להתנהג בכבוד ,באופן שקט ומנומס בעת שהותם במועדון
או בסביבתו ,באופן שלא יפריע לאחרים ליהנות מהמועדון ,מתקניו וכלל
השירותים הניתנים בו ולא יפגע בניהול התקין של המועדון.
• התנהגות גסה או שימוש בשפה בוטה ,מעליבה ,פוגעת ,גסה ,אלימה
או רועשת במועדון – אסורים בהחלט.
• חל איסור על הצקה ו/או הטרדת מנויים ו/או אנשי צוות והנהלה ו/
או כל אדם אחר .הפרת הוראה זו תיחשב כהפרה חמורה ,אשר עשויה
להביא להפסקת החברות במועדון.
• המנויים מתבקשים לשמור על ניקיון המועדון.
• אין להכניס אורחים למועדון.
• המנויים אינם רשאים להביא מאמנים אישיים למועדון אלא באישור
מראש ובכתב מהחברה,
• כאשר המנוי משחרר את החברה מכל אחריות הן על עצמו והן בעניין
המאמן ,וכן מתחייב ,כי ישפה את החברה על כל נזק ו/או דרישה
שתישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי המאמן או כתוצאה
מנוכחותו במועדון.
• כל מנוי מחויב לפנות מיוזמתו למדריך מוסמך פעם בחודשיים לצורך
קביעת פרופיל אישי ותוכנית אימונים.
• המנויים לא יוציאו ממתחם המועדון ציוד מכל סוג שהוא ,ויחזירו את
ציוד המועדון למקומו בסיום השימוש בו.
• המנויים לא יקיימו כל פעילות עסקית ו/או מסחרית במועדון לצרכיהם
האישיים ,ללא אישור בכתב מטעם החברה.
• העישון אסור בשטח המועדון.

• השימוש בטלפונים סלולריים בשטח המועדון אסור בהחלט ,למעט
בחלל הלובי (אזור הקבלה) ,ובתנאי שנעשה ללא הפרעה לאחרים.
• חל איסור על הכנסת בעלי חיים לשטח המועדון.
• חל איסור מוחלט על צילום בשטח המועדון ,לרבות צילום צוות הנהלה
ו/או כל אדם ,ללא אישור בכתב מהחברה.
• המנויים ילבשו בגדים הולמים בכל עת שהותם במועדון ,ובשעת אימון
ו/או פעילות ילבשו בגדי אימון מתאימים ונעליים מתאימות.
• מובהר בזאת ,כי גברים לא יתאמנו בגופיות .הנחיות נוספות בקשר
ללבוש הולם ניתן לקבל ממנהל המועדון ,אשר יהיה רשאי על פי
שיקול דעתו לדרוש מחבר לעזוב את המועדון ,במידה שלבושו של
החבר אינו הולם.
• על המנויים לסיים את פעילותם במועדון (לרבות רחצה) חצי שעה
לפני סגירת המועדון ,ולעזוב את המועדון לפני שעת הסגירה ,השימוש
במלתחות ובמועדון לא יותר אחרי שעת הסגירה.
• במקרה של תלונה ,המנויים ידווחו מיידית לחבר הנהלה בכיר במועדון
ו/או בכתב באמצעות תיבת ההצעות ו/או בדואר להנהלת החברה.
כללי:
• החברה רשאית להאריך או לקצר את שעות הפעילות כאמור ,לשנות
את צוות המועדון ו/או את מערכות השעות ו/או את שיעורי הסטודיו ו/
או כל פעילות אחרת ולהפסיק פעילות מסוימת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ללא מתן הודעה מראש ,ומבלי לתת טעם להחלטתה.
• החיובים הכספיים בגין שימוש במתקנים מסוימים ו/או מתן שירותים
מסוימים שאינם כלולים בתעריף המנוי ,יקבעו על ידי החברה מעת לעת.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לשנות ,להוסיף או לגרוע מהתקנון מעת לעת ,ללא הודעה מוקדמת
לחברים ומבלי לנמק החלטתה.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או שלא לקבל מועמד כמנוי
המועדון ו/או לסרב לחדש מינוי ו/או להביא את המינוי לידי סיום והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק החלטתה.
• השימוש במועדון ובמתקניו ע"י ילדים ייעשה באחריות ההורים ובמקום
שיועד לכך ע"י המועדון בלבד.
• מובהר ,כי ההורים הם האחראים הבלעדיים לאופן ולדרך הגעת
ילדיהם אל המועדון ולשובם ממנו.
• הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי
להפסיק פעילותו של ילד בחוגים ,לבטל מינוי של ילד ,לאסור כניסתו
למועדון ולהוציאו ממנו ,זאת בגין התנהגות בלתי הולמת ,הפרת הוראות
התקנון ואי ציות להוראות והנחיות ההנהלה.
• בכל מקרה של השבת תשלום כלשהו למנוי ו/או שינוי אמצעי תשלום
ו/או אי כיבוד המחאה ,המנוי יישא בעלויות ההשבה ו/או השינוי ו/או
עמלות ו/או קנסות ו/או עלויות גבייה ו/או טיפול משפטי במידת הצורך.
• החברה אינה אחראית לספק מקומות חנייה למנויים ,ואין כל קשר בין
דמי המינוי במועדון לבין הסדרי חנייה כלשהם .הסדרי החנייה הקיימים,
לרבות התשלום בגינם ,עשויים להשתנות מעת לעת בלא צורך בהודעה
מראש למנויים.
• בשעות העומס ייתכן שיוגבל משך השימוש במתקני המועדון.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המנויים ללא כל
צורך בהודעה מראש.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת אירועים במועדון.
• החברה רשאית לערוך צילומי וידאו ו/או תמונות מכל מין וסוג שהוא
ולהעלותם לאתר האינטרנט ו/או לדף הפייסבוק שלה ללא צורך באישור.
• כל עליה בשיעור המע"מ לאחר חתימת רכישת המינוי ,תגרור תוספת
לדמי המנוי באותו היחס.
• המנוי מתחייב בזאת לעיין בלוחות המודעות ולהישמע להוראותיהם
של צוות המדריכים ,העובדים וההנהלה.
• ככל שהוראות חוק כלשהי ,לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות
מכוחו ,קובעות הסדר אחר ,המקל עם המנוי ,יפעלו הצדדים בהתאם
להוראות החוק.
• בחירת סוג המוזיקה ועוצמתה שמלווה את הפעילויות השונות במועדון
ובחירת הערוצים שישודרו ע"י המסכים ,יעשו ע"י החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי .החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירותיה.
• המנוי מצהיר שקרא את הוראות התקנון ,הבין אותן וחתימתו
האלקטרונית ו/או פיזית על טופס ההרשמה מהווה הסכמה לתנאיו.
• תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים
ולגברים כאחד.
סמכות שיפוט והדין החל:
הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות ביחס לתקנון,
וכל הנובע ממנו ,נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.
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מועדון כושר ובריאות

