מועדון הכושר קולנוע פאר  -תקנון:
 .1כללי
א .החברות במועדון הכושר "קולנוע פאר" הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .אבל אם אתם רוצים שהחבר'ה שלכם גם יבואו ,אתם בהחלט מוזמנים להמליץ.
ב .עברתם דירה? החלפתם מספר טלפון? החלפתם את כרטיס האשראי באמצעותו אתם משלמים על המנוי שלכם? עדכנו אותנו ,בחייכם.
ג .אפילו שאתם משוגעים לכושר ,שעות הפעילות במועדון נקבעות לפי שיקול דעת ההנהלה .חברים ואורחים מתבקשים לסיים את פעילותם ולעזוב את
המועדון לפני שעת הסגירה .כן ,מותר גם לנוח קצת לפעמים...
ד .מים ושייק חלבונים –  INמשקאות אלכוהוליים או סמים  !OUT -אסור להכניס למועדון אלכוהול או סמים משום סוג ,והשימוש במתקני המועדון תחת
השפעת אלכוהול וסמים אסור בהחלט .אנחנו מניחים שאתם מבינים לבד למה.
ה .אנחנו מתים על בעלי חיים ,אבל לצערנו אסור להכניס אותם למועדון.
ו .מידי פעם ,ייתכן ויתקיימו במועדון אירועים .אל דאגה ,אתם תמיד תקבלו מאיתנו הודעה מראש.
ז .במידה ויתקיימו במועדון פעילויות מיוחדות או במידה ויהיו עדכונים כלשהם ,אנחנו נשלח לכם  SMSאו אימייל .כשאתם חותמים על התקנון שלנו אתם
בעצם מרשים לנו לשלוח לכם מסרים במייל ו/או ב SMS -מידי פעם (אל תדאגו ,אנחנו לא מציקים).
ח .אצלנו אפשר להתאמן מגיל  .14אבל אם אתם בני  14עד  ,16תצטרכו להיות מלווים ע"י חבר מועדון מבוגר יותר .סבבה? סבבה.
ט .אנחנו באים ליהנות .גם לקרוע ת'תחת ,אמנם ,אבל גם ליהנות .הנהלת המועדון מצפה מכל חברי המועדון להתנהגות מכובדת והולמת .אנחנו מניחים
שהכל יהיה בסדר ,אבל ליתר ביטחון שומרת לעצמה ההנהלה את הזכות לסיים את חברותו של חבר במועדון בכפוף לשיקוליה ובמידה והחבר ינהג באופן
הסותר את מדיניות המועדון ונהלי ההתנהגות.
י .רכשתם חבילת אימונים אישיים או סדרת מפגשים עם תזונאית ,ואתם נאלצים לבטל? אתם יכולים לקבל החזר כספי כל עוד לא נוצלו מפגשים/אימונים
עד  14יום לאחר ביצוע העסקה בניכוי דמי ביטול של  5%או  ₪ 100לפי הנמוך מבניהם.
 .2כניסה למועדון
א .לכל חבר יונפק אמצעי זיהוי בצורת צ'יפ שישמש אותו בכניסה למועדון .בעת הכניסה למועדון נבקשכם להציג את הצ'יפ .שימו לב :הכניסה למועדון
מותנית באמצעי זה.
ב .הצ'יפ שלכם הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאף אחד שהוא לא אתם.
ג .במקרה של אובדן הצ'יפ ,אנו ננפיק לכם חדש בעלות של .₪ 10
ד .במקרה של אובדן הצ'יפ פעם נוספת ,החדש כבר יעלה לכם  .₪ 50בחייכם ,שמרו על הצ'יפ שלכם!
 .3כשירות לפעילות גופנית
א .על בריאות לא לוקחים צ'אנסים .כל חבר מועדון יידרש לחתום על טופס הצהרת בריאות לפני כניסתו לאימון הראשון .ללא אישור זה לא תתאפשר כניסה
למועדון.
ב .ליתר ביטחון (וגם כי אנחנו חייבים ע"פי חוק מכוני הכושר) נבקש מכם לקפוץ לרופא המשפחה שלכם ולהביא לנו אישור על כשירותכם להתאמן בחדר
כושר לא יותר משבועיים מאימונכם הראשון.
ג .השימוש במתקני המועדון אסור בהחלט לחברים פצועים או לחברים הנוטלים תרופות ,אלא אם הרופא שלכם חושב אחרת והוא נותן לכם אישור כתוב
וחתום על ידו.
ד .אם חל שינוי כלשהו במצבכם הבריאותי – אנא הודיעו לנו .אנחנו צריכים לדעת.
 .4שימוש במתקני המועדון
א .אין להשתמש בציוד ובמתקני המועדון ללא קבלת הדרכה ממדריך מוסמך מהצוות שלנו.
ב .נא להתלבש בהתאם :אין להשתמש במתקנים ולהשתתף בשיעורים ללא בגדי ספורט מתאימים ונעלי התעמלות .למעט בשיעורים ספציפיים ,לא תינתן
האפשרות להתאמן יחפים .בכל מקרה אין להתאמן בג'ינס .זה גם לא בטיחותי וגם חם ולא נוח בטירוף .אז בשביל מה?
ג .בואו נהיה היגייניים .חובה על כולם לכסות את מתקני האימון במגבת בעת השימוש .ככה יהיה יותר נעים לכולם .השתמשתם במכשיר מסוים? נגבו אותו.
אתם מעדיפים לקבל מכשיר נקי מזיעה (וכך גם אחרים ,תאמינו לנו ,בדקנו).
ד .על המתאמנים במועדון לשמור על היגיינה אישית בזמן השימוש במתקני המועדון ובשיעורי הסטודיו ,ובכלל זה שימוש בדאודורנט .תאמינו לנו שזה
לטובת הכלל.
.5
א.
ב.
ג.

שיעורי סטודיו
יש להגיע לשיעורים עשר דקות לפני מועד תחילת השיעור ,כדי להתכונן ,לתפוס מקום וכאלה .נסו לא לאחר .אנחנו לא מכניסים לשיעור מהרגע שהדלת נסגרה
אין לפתוח את דלתות הסטודיו במהלך שיעור .זה מפריע ממש.
חלק משיעורי הסטודיו עמוסים יותר .לכן בחלק מהשיעורים ,לפי שיקול דעת ההנהלה ,יידרש רישום מוקדם של המתאמנים כדי שלא תהיה בעיית מקום.
אימון צפוף מידי הוא אימון מבאס .היכנסו לאתר והירשמו לשיעורים.
המדריכים בסטודיו רשאים להגביל את מספר המשתתפים באימון או שיעור .במידה ואולם הסטודיו עמוס מידי על פי שיקול דעת המדריך ,הדבר עלול
לפגוע בהנאתם או בטיחותם של המשתתפים.
ההנהלה רשאית לקבוע כי שיעורים מסוימים ייחשבו לשיעורי "פרימיום" ובגין ההשתתפות בהם יידרש תשלום נוסף .במידה וזה יקרה תקבלו הודעה מראש.
ההרשמה לשיעורים היא אך ורק דרך האתר ,לפי הנחיות המועדון .המערכת מאשרת את הרישום אוטומטית .במידה ונכנסתם לסטנד-ביי או שמתפנה
מקום בשיעור ,תקבלו הודעה לנייד .במידה ולא מגיעים חובה לבטל!
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תאי אחסון
תאי האחסון יעמדו לרשות החברים לאחסון חפציהם .התאים נועדו לשימוש רק בעת שהותכם בשטח המועדון ,ויש לפנות את התא לפני כל עזיבה של
המועדון.
תאים שלא יפונו במועד יפונו על-ידי אחד מנציגי המועדון ותכולתם תישמר בהנהלת המועדון .המועדון לא יפצה לקוח על מנעול שנאלץ לפתוח.
על החברים לדאוג למנעולים אישיים לנעילת תאי האחסון.
אנחנו ממש לא ממליצים לכם לאחסן כסף וחפצי ערך אחרים בתאי האחסון.
השימוש בתאי האחסון הוא באחריות המשתמשים בלבד .המועדון אינו אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחום המועדון ,בין אם אוחסנו בתא אחסון
ובין אם לא (תביאו מנעול ,כבר אמרנו)?...
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 .7שירות מגבות
א .לא מתחשק לכם לסחוב מגבות מהבית? יש לנו אחלה פתרון בשבילכם .בכניסה למועדון תקבלו שתי מגבות :אחת לאימון ואחת למקלחת .השימוש
בשירותי המגבות כרוך בתשלום נוסף.
ב .בסיום האימון יש להחזיר את המגבות למקום .תהיו חברים ותזכרו לא להשאיר מגבות במלתחות.
 .8חברות במסלולים שונים
א .יש לנו  3מסלולים :הרגוע ,הפרוע והקרוע .שעות הפעילות בהתאם לסוג המנוי שנבחר.
ב .חברים חדשים במועדון ישלמו דמי הצטרפות חד-פעמיים לאורך התקופה בה הם חברים במועדון.
ג .שינוי אמצעי תשלום  -אם אתם רוצים לשנות אמצעי תשלום  -אפשר גם אפשר .הדבר יעשה דרך חברת האשראי על ידיכם .אין בעיה לבטל את העסקה
הקודמת ולבצע עסקה חדשה באותם תנאי תשלום .מה שתרצו.
ד .חבר הבוחר להקפיא את המנוי ,מבין ויודע שהאחריות להקפאת המנוי מוטלת עליו בלבד .על החבר לוודא במייל או בטלפון כי טופס חתום של הודעת
ההקפאה התקבל ועודכן בהנהלת המועדון הטופס כולל בתוכו תאריך התחלת הקפאה ותאריך סיום.
ה .חשוב לזכור ,לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית ולא יינתנו זיכויים רטרואקטיבית.
ו .הקפאת מנוי – ניתן להקפיא את המנוי לתקופה מינימלית של  14ימים ועד  45ימים חינם .מעבר ל 45-יום לא ניתן להקפיא .תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי.
ז .במידה והמנוי יבוטל לא יתקבל החזר בגין תקופת ההקפאה.
ח .חבר אשר (חס וחלילה חס ושלום!) לא יוכל להתאמן עקב מצב רפואי כלשהו ,יכול להגיש בקשה להקפיא את המנוי .לבקשת ההקפאה יש לצרף אישור
רפואי חתום ועדכני המפרט את הסיבה הרפואית שבגללה אינו יכול להתאמן (טפו טפו טפו).
ט .חבר שבא לו להפסיק את המנוי ,צריך להודיע להנהלת המועדון בהודעה חודש מראש .הביטול כרוך בדמי ביטול על פי חוק.
י .חבר הבוחר להפסיק את המנוי ,מבין ויודע שהאחריות להפסקת המנוי מוטלת עליו בלבד .הביטול הוא פשוט .אפשר לבטל דרך האתר או להגיע או לשלוח
מייל .כן צריך לחכות לאסמכתא שקיבלנו את בקשת הביטול .כמו כן ,אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.
יא .אם שילמתם במזומן ואתם נאלצים לבטל ,אנחנו מתחייבים להחזיר לכם את מה שמגיע לכם אך לא מתחייבים שההחזר יתבצע במזומן.
יב .אם שילמתם בצ'קים ואתם נאלצים לבטל ,אנחנו מתחייבים להחזיר לכם את מה שמגיע לכם תוך קיזוז עמלת החזר צ'קים בהתאם לתעריף הבנק.
יג .אם שילמתם בצ'קים ואתם נאלצים לבטל ,אנחנו מתחייבים להחזיר לכם את מה שמגיע לכם תוך קיזוז עמלת החזר צ'קים בהתאם לתעריף הבנק.
יד .ומה החוק היבש אומר? לפי תקנות ביטול עסקה התשע"א  ,2010אפשרי לבטל רישום למנוי עד  14יום מיום ביצוע העסקה .במקרה כזה ייגבו דמי ביטול
בסך  5%או  - ₪100הנמוך מביניהם .במידה וניצלתם בתקופה זו את המנוי ,תחויבו לפי עלות מחירון חודשי.
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אימונים אישיים
כדי לרכוש חבילת אימונים חייבים להיות חברי מועדון.
אנחנו יודעים שיש אילוצים ושינויים אבל בחייאת תודיעו לנו בקבלה על ביטול אימון  24שעות לפני .במידה ולא הועברה הודעה האימון יחושב כבוצע,
הזמן של המאמן שלך שווה.
יש להשמע להוראות המאמן בכל עת.
יש להגיע עם בגדי אימון תקינים ,מגבת ובקבוק שתייה .מומלץ להביא פרי או מאכל אנרגטי קליל.
התשלום עבור אימון וחבילות אימון מתבצע מראש.
לחבילות אימון יש תוקף ,מעבר לזמן זה המועדון לא מחוייב לאפשר מימוש אימונים.
אהבת את המאמן שלך אבל לצערנו הוא עזב בטרם סיום חבילת האימון ,אנחנו מתחייבים לתאם לך מאמן אחר שיתאים לך בול (יש לנו צוות חלומות),
לא ניתן החזר כספי על חבילות אימון.
רכשתם חבילת אימונים אישיים ואתם נאלצים לבטל? אתם זכאים לקבל החזר כספי עד  14יום לאחר ביצוע העסקה
(בניכוי דמי ביטול של  5%או  ₪100הנמוך מביניהם).
הכרטיסייה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

 .10נהלי התנהגות
א .נימוס חברים ,נימוס :על כל החברים במועדון להתנהג בנימוס בעת שהותם במועדון ,באופן שלא יפריע להנאת האחרים ולא יפגע בניהול התקין של
המועדון ובביטחונם של מתאמנים אחרים.
ב .רק אנרגיות חיוביות :השימוש בשפה בוטה ,מעליבה ,פוגעת או קולנית אסור בהחלט .גילויי אלימות מילולית או פיזית יתקבלו באפס סובלנות ויהוו
עילה לביטול מידי של החברות במועדון.
ג .לא להציץ :על החברים לכבד את פרטיותם של המשתמשים במקלחות ובתאי ההלבשה במועדון.
ד .המקלחות ותאי ההלבשה הינם אישיים ,אולם ידוע לחבר כי האולם המרכזי של חדרי המלתחות הינו משותף לגברים ולנשים.
ה .העישון בכל שטחי המועדון אסור בהחלט .בחייכם ,סיגריה אחרי אימון?...
ו .השימוש בטלפונים סלולריים בזמן אימון אסור בהחלט .זה גם מפריע למתאמנים אחרים וגם פוגע באימון שלכם.
ז .בתום השימוש ,חובה להחזיר את הציוד והמשקולות למקומם.
ח .הפרת ההוראות המצוינות לעיל תיחשב כהפרה חמורה ועשוי לגרום להפסקת החברות במועדון .כל תלונה על הפרת הוראות תובא לידיעת הנהלת המועדון.
חברת פאר ספורט בע"מ מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט גבוה של אמת והגינות בפרסום ,גילוי נאות ושקיפות מידע ,שירות נאות ואחריות
למוצר ,הגינות בעריכת חוזים ובקיומם ,שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

הצהרת בריאות
הנני מצהיר כי אני בריא/ה ,בכושר גופני תקין וכי אין לי כל מניעה רפואית או אחרת לבצע פעילות גופנית מאומצת.
אני יודע/ת כי חברת פאר ספורט אינה נושאת בכל אחריות לנזקים רפואיים ואחרים העלולים להיגרם במהלך אימוני במועדון הכושר
קולנוע פאר ,וכי מתאפשר לי להשתתף בכל פעילות במועדון על סמך הצהרתי זו.
כמו כן ,אני מתחייב להציג אישור רפואי מרופא לא יאוחר משבועיים לאימוני הראשון ,ידוע לי כי חברת פאר ספורט לא מבצעת
מעקב אחר אישור זה.
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