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  חוגי מבוגרים – דף תקנון

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

 העברה.ל אישי ואינו ניתן

 אישורי בריאות   

  לקוח לחתום על הצהרת בריאות ובמידת הצורך )על פי הקריטריונים שבשאלון הרפואי( להמציא אישור מרופאעל כל.  

 עת ב ,שימוש בציוד בביתאו מ המועדון אינו אחראי לנזקים גופניים/בריאותיים לך ו/או לבני ביתך כתוצאה מאימונים

 שיעורים מקוונים.השתתפות ב

 סוגי מנוי:  

 מדי חודש.באשראי, יבוצע בהוראת קבע  .על פי מחירון המועדון מחיר מוזלב ללא הגבלת זמןמנוי  – מתמשך מנוי  

 על פי מחירון המועדון במחיר מלא, לתקופה מוגבלת בזמן – קצוב מנוי. 

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

 מנוי חודשי ישלם עם  .לשנה הראשונה תשלום זה כולל את דמי הביטוח .למועדון חד פעמי בהצטרפות תשלום -דמי רישום

 בין דמי הרישום לדמי הביטוח.ההפרש את  ישליםבמידה ואחרי חודש ימשיך דמי הביטוח ואת הצטרפותו 

 הביטוח הינו כנגד תביעות צד ג' ותביעות . עבור כל פעילות במסגרת המועדוןחידוש מנוי, ב עתחד פעמי ב תשלום -דמי ביטוח

 אינו ביטוח של תאונות אישיות ללקוח.אחריות מקצועית כנגד המועדון בגין רשלנות. מובהר כי הביטוח 

  מי פיקדון )על פי מחירון המועדון(, שיוחזרו לו עם השבתורכוש תג זיהוי בתמורה לדל רשום על כל חבר –תג זיהוי. 

 מנוי הקפאת  

   ועד מקסימום חודש  בתמורה לתשלום )על פי המחירון( למינימום שבועייםבלבד,  /מתמשךשנתיניתן להקפיא מנוי

 . בשנה

 חודשים  3)עד מומחה בלבד!(, הריון ולידה רופא )על פי אישור בריאותיים תאפשר במקרים תללא תשלום  ההקפא

 מנהל/ת המועדון. ומקרים חריגים שיאושרו על ידילאחר הלידה( 

 תקופת המנויבמהלך ה שנצבר הבכל מקרה, לא יהיה החזר כספי על הקפא.  

 ע"י הלקוח בהודעה מראשיבוצע   ביטול מנוי.  

 להתאמן במועדון. להמשיךניתן  וזבתקופה , 30+ יבוצע בתנאים של שוטףהתשלומים  ביטול

   ביטוח אינם מוחזרים!הרישום והדמי 

  ,יהיה זכאי לה במהלך שנתיים מיום ביטול המנוי.לקוח שבחר לשמור את יתרת המנוי שלו כזכות כספית במועדון 

 המנוי בוטלי /הובאישורו  ,המועדון /תלמנהל בקשה יגישהעסקה.  ביצועיום מיום  14 בתוך שלומנוי לקוח שבחר לבטל את ה 

לקבל את  בכל מקרה בו הלקוח החל  ,(הנמוך מבניהם)₪  100מהעסקה או  5%ביטול בסך ה דמיבמקרה זה . ויוחזר הכסף

 ו.את התמורה היחסית בעבורבנוסף ישלם השירות 

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

 על פי מחירון המועדון – ןשיעור ניסיו.  

 , המנוי יחל מהיום בו בוצע שיעור הניסיון.סיוןיהנ שיעור התקיים בו בחודש המנוי של מהמחיר יקוזז התשלום

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

  שנות מועדי שעורים ושיבוץ מדריכיםל בטל שעורים,הנהלת המועדון רשאית ל -ושיבוץ מדריכיםשינוי מועדי שיעורים  

 .עתהד שיקול עפ"י


