דף תקנון – חוגי מבוגרים
•

מנוי רשום – חבר אשר שילם למועדון ,על פי מחירון המועדון  ,נמצא בתקופת המנוי והביא את האישורים המתאימים.
המנוי אישי ואינו ניתן להעברה.

•

אישורי בריאות

•

על כל לקוח לחתום על הצהרת בריאות ובמידת הצורך (על פי הקריטריונים שבשאלון הרפואי) להמציא אישור מרופא,
על מנת להיות חבר רשום במועדון.

•

•

סוגי מנוי:
•

מנוי שנתי  -לשנת פעילות במועדון ,לפי מחיר מוזל.

•

מנוי חודשי  -לחודש פעילות במועדון ,יגבה תשלום למינימום שלושה חודשים מראש.

•

מנוי לשיעורי יוגה – לשיעורי יוגה תגבה תוספת חודשית למחיר המנוי ,על פי מחירון המועדון.

דמי רישום -תשלום חד פעמי בהצטרפות למועדון ,תשלום זה כולל את דמי הביטוח לשנה הראשונה .מנוי חודשי ישלם עם
הצטרפותו את כל הסכום ובמידה ואחרי חודש לא ימשיך יוחזר לו ההפרש בין דמי הרישום לדמי הביטוח.

•

דמי ביטוח -תשלום שנתי קבוע בעבור כל פעילות במסגרת המועדון ,תקף לשנה מיום דרישת התשלום .הביטוח הינו כנגד
תביעות צד ג' ותביעות אחריות מקצועית כנגד המועדון בגין רשלנות .מובהר כי הביטוח אינו ביטוח של תאונות אישיות ללקוח.

•

תג זיהוי – על כל חבר רשום לרכוש תג זיהוי בתמורה לדמי פיקדון (על פי מחירון המועדון) ,שיוחזרו לו עם השבתו.

•

הקפאת מנוי
•

ניתן להקפיא מנוי שנתי בלבד ,בתמורה לתשלום (על פי המחירון) למינימום שבועיים ועד מקסימום חודש בשנה.

•

הקפאה ללא תשלום תתאפשר במקרים בריאותיים (על פי אישור רופא מומחה בלבד!) ,הריון ולידה (עד  3חודשים
לאחר הלידה) ומקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל/ת המועדון.

•
•

בכל מקרה ,לא יהיה החזר כספי על הקפאה שנצברה במהלך תקופת המנוי.

ביטול מנוי
•

ניתן לבטל מנוי חודשי/שנתי ,מדי חודש פעילות ,בהודעה מראש .ההחזר הכספי יעשה בחודש העוקב להודעה ,על פי
מועד התפוגה החודשי של המנוי .בעת ביטול מנוי שנתי ,יבוצע חישוב של מספר חודשי המנוי שנוצלו כפול ההפרש בין
המחיר ששולם לבין מחיר של מנוי חודשי .סכום זה יקוזז מההחזר הכספי .דמי הרישום והביטוח אינם מוחזרים!

•

לקוח שבחר לבטל את המנוי שלו בתוך  14יום מיום ביצוע העסקה .יגיש בקשה למנהל/ת המועדון ,ובאישורו/ה יבוטל המנוי
ויוחזר הכסף .במקרה זה דמי הביטול בסך  5%מהעסקה או ( ₪ 100הנמוך מבניהם) ,בכל מקרה בו הלקוח החל לקבל את
השירות ישלם בנוסף את התמורה היחסית בעבורו.

•

העברת מנוי מלקוח ללקוח כרוכה בתשלום של  ₪ 150דמי טיפול והעברה.

•

הרשמה לשיעורים – כל לקוח יוכל להירשם לשיעורים קבועים בהתאם לסוג המנוי שלו( .חופשי עד  3שעורים ,חד שבועי–שיעור .)1

•

ביטול השתתפות בשיעורי הסטודיו -הלקוח יקפיד על ביטול שיעור אליו נרשם מראש (באפליקציה או במשרד) ,עד שעה
לפני מועד השיעור .במידה ובמשך  3שיעורים עוקבים לא יודיע ,יחסם על ידי האפליקציה ויורד מההרשמה הקבועה לשיעור.

•

הנחות ומבצעים -על פי קריטריונים של המועדון ועל פי תקנוני מבצע ,אין כפל הנחות .במקרה של כפילות תקבע ההנחה הגבוהה.

•

שינוי מועדי שיעורים ושיבוץ מדריכים -הנהלת המועדון רשאית לבטל שעורים ,לשנות מועדי שעורים ושיבוץ מדריכים
עפ"י שיקול דעתה.
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