תקנון השתתפות בפעילות
שלום רב,

הפסקת מנוי

תודה שהצטרפת לסטודיו .IN
מטרתנו הראשונה היא להעניק לך חוויה של פעילות גופנית שהיא בילוי חברתי,
המאפשרת לך לקבל אנרגיה חיובית ,כיף ותחושה אישית נהדרת.
כל אחד יכול ליהנות מאימון כושר ,להשיג תוצאות והרגשה טובה אם רק יותאם לצרכיו
ואישיותו .אנו ,צוות הסטודיו ,עומדים לרשותך בהיבט המקצועי והחברתי.
נשמח לסייע לך בכל שאלה ועניין.
אנו נעשה ככל שביכולתנו לסייע לך להשיג את מטרותיך .חשוב לנו כי פעילותך בסטודיו
תהייה מהנה ותורמת ולא פחות מכך גם בטוחה.
לפיכך,אנו מבקשים להסב את תשומת לבך למספר הנחיות חשובות:

החלפת מדריכים

מדיניות השתתפות בשיעורי
החוגים בסטודיו IN
אישור רפואי
בעת ההרשמה יש לחתום על הצהרת בריאות.
יש להמציא אישור רפואי המאשר ביצוע פעילות
גופנית בחדר כושר ,במהלך השבועיים הראשונים
לפעילותך בסטודיו.

הופעה לשיעורים
יש להגיע לשיעור  2דקות טרם תחילתו .מאחרים
יכנסו לשיעור הבא.
אנא הימנעו מלפתוח את הדלת בעת שהיא סגורה.
יש להגיע לשיעור בבגדי ספורט ,נעלי ספורט,
מגבת ובקבוק מים.

הרשמה לשיעורים
תיתכן הרשמה מוקדמת לשיעורים חדשים ו/או
מבוקשים במיוחד.
ההרשמה לשיעורים תתבצע באמצעות הטלפון או
פיזית בקבלת הסטודיו במהלך אותו היום עד 03
דקות טרם תחילת השיעור.
חבר שלא נרשם לשיעור יכנס על בסיס מקום פנוי.

הרכב המערכת
מערכת השיעורים מורכבת ממגוון שיעורים
המאפשרים שיפור הכושר הגופני על כל היבטיו.
השיקולים בבחירת השיעורים מבוססים על
העדפות החברים בהתאם למידת הביקוש לכל
שיעור וכמובן גם על בסיס מקצועי.
תנאי לפתיחת שיעור חדש הינו רישום מוקדם של
מתעניינים בקבלה .במידה ומס' הנרשמים יעבור
את דרישת הסף לאותו שיעור הוא יפתח במערכת
החודש הבא .עידוד חברים להצטרף יגביר את
סיכויי השיעור להיפתח.

שינויים במערכת השיעורים
יתכנו שינויים במערכת בהתאם למידת הביקוש
של החברים .עדכונים יתפרסמו בכניסה לסטודיו.

ביטול שיעורים
מינימום משתתפים לקיום שיעור הינו .6
במידה וממוצע המשתתפים בשיעור יהיה נמוך
(או שהשיעור יבוטל מס' פעמים רב עקב העדר
משתתפים) במשך חודשיים הוא ייצא מהמערכת.
במקרים של ימי חג ומועד יתכנו ביטולים.

הסטודיו עושה את המירב לשמירה על שעות
הפעילות ושיבוץ המדריכים באופן קבוע אולם
יתכנו מקרים בהם יתקיים השיעור בהדרכת מדריך
מחליף עקב מקרי חירום.

מדיניות הפעילות בחדר הכושר
למי מיועד האימון בחדר הכושר
האימון בחדר הכושר מיועד לרוכשים חבילות
של אימונים אישיים ,אימונים בזוגות ואימונים
קבוצתיים.

מספר הנוכחים בחדר הכושר
רכישת מנוי לאימון אישי אין פירושה כי לא יהיו
נוכחים נוספים בחדר הכושר אלא הגדרה לכך
שהאימון יועבר ע"י מאמן ספציפי אשר בשעה
הנקובה ידריך אך ורק את רוכש/י האימון.
בכל מקרה מספר הנוכחים בחדר הכושר בכל סוג
אימון שהוא לא יעלה על  2מתאמנים.

אימונים אישיים ואימונים בזוגות
אימונים אישיים ואימונים בזוגות ניתן לרכוש
בחבילות שונות על פי כמות ולנצלם בהתאם
לתקופה המיועדת לכך.
תיאום מועדי האימונים יבוצע מול הקבלה ומאמן
הכושר.
מפאת כמות המתאמנים המצומצמת הפועלת
בחדר בו זמנית יש לקבוע זמנים קבועים לאימונים
ולהקפיד על הגעה לאימון  2דקות טרם תחילתו.
מנוי/זוג המאחר לאימון יקבל את השירות למשך
הזמן הנותר עד תום השעה שנקבעה.

ביטול אימון
הודעה על ביטול אימון תתקבל טלפונית עד 52
שעות טרם תחילת האימון.
מנוי/זוג אשר יבטל אימון לאחר המועד הנדרש
יחוייב ב 23%-מעלות אימון בחבילה שרכש.
מנוי/זוג אשר יבטל יותר משני אימונים בחודש לאחר
המועד הנדרש לא יוכל לתאם אימונים לחודש
הבא ,אך יוכל להתאמן על בסיס מקום פנוי בהודעה
מטעם קבלת הסטודיו.
הגעה של מתאמן בזוג לאימון בהרכב חסר (ללא
בן/בת זוגו) לא תהווה אמתלה להחזר כספי או זיכוי.

לא ניתן להחזיר כרטיסיה (חבילת אימונים)
שנרכשה אולם מותר להעבירה לאדם אחר ע"י
בקשה בכתב בקבלת הסטודיו.
חבילת אימונים שהועברה לא תועבר בשנית.
הקפאת מנוי  -בהתאם לנהלים המופיעים בתקנון
הסטודיו.

אימונים קבוצתיים בחדר הכושר
האימון הקבוצתי הינו חוג לכל דבר ועניין וחלים
עליו כל הכללים אשר חלים על משתתפים בחוגי
הסטודיו.
יש לתאם את מועדי האימונים לימים ושעות
קבועים בהתאם לחבילה שנרכשה.
מנוי אשר יבקש להחליף באופן קבוע או זמני את
מועדי האימון יעשה זאת מול קבלת הסטודיו על
בסיס מקום פנוי.
מנוי אשר החסיר אימון ומבקש להשלימו יוכל
לעשות זאת בתיאום מראש מול קבלת הסטודיו
על בסיס מקום פנוי.
אי הגעה לאימון אינה מזכה בהחזר כספי או זיכוי
כלשהו.
הפסקת מנוי והקפאת מנוי  -בהתאם לנהלים
המופיעים בתקנון הסטודיו.

התנהגות כללית בסטודיו IN
נהלי השתתפות בשיעורים מטרתם לסייע לך
ולשאר החברים לקבל את השירותים השונים
בנוחות ,בקלות ובאופן ידידותי ככל האפשר.
השימוש בטלפונים ניידים מפריע לפעילות .אנא
שוחחו באזור ההמתנה בלבד.
יש להישמע להוראות והנחיות הצוות ולהתאמן
בהתאם להוראות הבטיחות.
סטודיו  INהינו מקום חברתי והתחשבות בזולת
הנה ערך חשוב.
חוש הומור הוא הלבוש הטוב ביותר שניתן ללבוש
בחברה  -חייכת ניצחת!
תקשרו עם הצוות והמנויים עם הרבה אהדה
וסובלנות.
התמדה היא המפתח להצלחה ולאורך זמן היא
משתלמת מאוד .גם אימון אחד בשבוע טוב מלא
כלום ולאורך שנה מדובר ב 25-אימונים.
אנו אוהבים ספורט ומבקשים לחלוק עמך את
ההרגשה הנהדרת של פעילות גופנית וחברתית
טובה .הקפד/י על נוכחות שבועית בסטודיו
ותיווכח/י כמה כיף להיות בכושר.

ההצלחה שלכם היא הגאווה שלנו.
בברכת פעילות מהנה –
צוות סטודיו IN

התקנון מיועד לגברים ונשים כאחד
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מנוי Low Cost
תקנון סטודיו IN
תקנון סטודיו IN
הכניסה לסטודיו היא באמצעות צ'יפ/תג אישי שאינו ניתן להעברה.
אובדן תג הזיהוי מחייב בהנפקת צ'יפ/תג חדש בעלות של .₪ 03
המנוי כולל כניסה לשיעורים לפי סוג המנוי (לא כולל חדר כושר).
הכניסה לשיעורי סטודיו  INתבוצע  2דקות טרם תחילתם.
לא תתאפשר כניסת מאחרים.
הקפידו על היגיינה אישית  -התאמנו בבגדי ספורט מלאים.
שימוש במגבת חובה.
הנהלת סטודיו  INשומרת את הזכות לשנות את מועדי הפעילות
ותקנון הסטודיו.
מנוי שנתי פעמיים בשבוע:
מנוי בהתחייבות לשנה במחיר חודשי קבוע ומוזל.
המנוי כולל כניסה לשני שיעורים בשבוע.
מנוי חודש בחודשו:
דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי מידי חודש.
מוסכם ומוצהר שדמי המנוי יגבו בכל חודש באופן אוטומטי.
מחובת המנוי להודיע על הפסקת פעילות עד ה 53-בכל חודש
עבור החודש הבא אחריו.
לא יהיה החזר כספי עקב אי הודעה.
מנוי שנתי חופשי:
מנוי בהתחייבות לשנה במחיר חודשי קבוע.
המנוי כולל כניסה לשיעורי הסטודיו ,ללא הגבלה למשך כל תקופתו.
נוהל תשלומים -
דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי.
מלוא סכום המנוי השנתי ישולם ב 25-תשלומים ללא ריבית.
מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי
שלא מומשה ע"י הלקוח .בחידוש מנוי פעיל ישמר המחיר
למעט עדכון עפ"י מדד המחירים לצרכן.
במידה ותהיה העלאת מע"מ המחירים יעלו בהתאמה.
הקפאת מנוי -
הודעה על הקפאת מנוי תינתן באתר האינטרנט  /דוא"ל או בכתב
בקבלת המועדון בנוסח של המועדון.
תקופת הקפאה מינימלית היא שבועיים ,אין הקפאות רטרואקטיביות.
בתקופת ההקפאה דמי המנוי יגבו כסידרם.
הקפאת מנוי שנתי חופשי :ללא תשלום  -עד  25יום בשנה.
הקפאת מנוי שנתי פעמיים בשבוע :ללא תשלום  -עד  52יום בשנה.
הפסקת מנוי -
ניתן לבטל את המנוי בכל עת .הפסקת מנוי תעשה ע"ג טופס
הפסקה בקבלת הסטודיו .אין החזר כספי בגין תקופת ההקפאה.
הודעה על ביטול מנוי תתבצע בהתראה של חודש מראש,
בתקופה זו רשאי המנוי להתאמן במועדון.
אין קנסות ,אין חישובים ,אין דמי יציאה.
במעמד הפסקת הפעילות במועדון יש להחזיר את הצ'יפ  /תג.
אי החזרתו תחוייב ב.₪ 03-

תקשורת והפצה  -הנני מאשר שימוש בתמונותי אשר צולמו
במסגרת פעילות סטודיו  ,INלצורך שיווק ופרסום הסטודיו
באתר אינטרנט ,דואר אלקטרוני ,עלוני מידע ,לוחות מודעות
ומדיות שונות.
סטודיו  INמתחייב לעשות בהן שימוש חיובי בלבד ושלא
להעבירם לצד ג'.
הצהרה  -הריני מצהיר כי קראתי והבנתי את הסכם
ההצטרפות בסטודיו  INואת כל התנאים המהווים חלק בלתי
נפרד מתנאי ההתחייבות בסטודיו  INואני מתחייב לפעול
בהתאם להסכם זה.

הצהרת בריאות
הנני מצהיר שבריאותי תקינה ומאפשרת לי לבצע פעילות
גופנית במסגרת סטודיו  INוכי אינני סובל מבעיות רפואיות
העלולות לסכן אותי בשעת אימון וכתוצאה ממנו .הנני מתחייב
בזאת להודיע מיידית על כל שינוי החל במצבי הבריאותי.
הנני מתחייב לידע את המדריך מיידית בכל מקרה של קשיי
נשימה ,חולשה ,תחושת כאב או כל מצוקה גופנית אחרת בעת
האימון ו/או כתוצאה ממנו.

שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
כתובת מגורים:
דואר אלקטרוני:
טלפון בית  +נייד:

תאריך

חתימה

למילוי ע"י הורים למנויים מתחת לגיל :81
הרינו מאשרים את השתתפות בננו/בתנו בפעילות במסגרת סטודיו IN
שם מלא:

תאריך

חתימה

ההשתתפות בפעילויות הינה בהתאם למסמך ההנחיות המצורף לכך.
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