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 תקנון מועדון ספורט מיתר

 
 30/04בשנה קלנדרית ומסתיימת ביום  01/05המתחילה ביום עונת רחצה הינו לרישום המנויים 

 .בשנה העוקבת

 הרחצה.מחירי המנויים הינם כפי שיפורסמו באתר המועדון סמוך לתחילת עונת 

הנהלת המועדון רשאית לשנות ו/או להגביל את זמני השימוש במתקני המועדון ומועדון הספורט 

כפוף להנחיות משרד הבריאות ובכל הפסקה או צמצום פעילות לא יהיו כל טענות, דרישות לפיצוי 

, לרבות עקב הגבלת שימוש ו/או משך השימוש במתקנים בזמני עומסאו דרישה להפחתת תשלום 

 הגופים//להנחיית הרשויותו , לתקנוןלחוק, לתקנותון ובהתאם דנתון לשיקול דעת המועוהכל 

 .המוסדות הרלוונטיים

 כל המתייחס לזכר מתכוון הן לזכר הן לנקבה והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 רישום המנויים .1
 

 מקום הרישום: משרדי מועדון הספורט.  1.1

 .עדכנית מגורים כתובתיש להציג תעודה מזהה עם   1.2

 מאושר ע"י להעביר אישור תושבות  וגרים בכתובת של ההורים מתבקשים 25תושבים אשר מעל גיל   1.3

 .המועצה

מונה תצילום המנויים יכול להתבצע במשרדי המועדון. ניתן לשלוח  .עונהחובה תמונה עדכנית לכל מנוי בכל   1.4

 יש לציין פרטי בעל התמונה. -  clubmetar@gmail.comן : לכתובת המייל של המועדו

 . 18עד גיל  במידעון זה המונח "משפחה או בית אב" הינו ההורים וילדיהם הקטינים  1.5

 . 9מתחת לגיל  יםלא תתאפשר רכישת מנוי בודד לילד  1.6

 . 16מחייבת רכישת מנוי נוסף למנוי מעל גיל  9מתחת לגיל  ה/רכישת מנוי לילד  1.7

 .08-6517582יפורסמו בלוחות המודעות, באתר האינטרנט ובטלפון שעות קבלת קהל   1.8

 .(18עד גיל  בסדר יורד )הכוונה ההורים וילדיהם הקטינים, על פי סדר בית אבהינה רכישת המנוי   1.9

 המנוי לכן משלמים בתעריף מיוחד ו  סבא, סבתא, מטפלת : ינוק, חייל בחובה, חייל משוחרר, סטודנט,ת 1.10

כל ביטול של תעריף מיוחד אינו מזכה  .)תעריף יורד(דירוג מחיר המנויים המשפחתי ב אינו נחשבשלהם 

 בהחזר. 

מחירון החלופי הדיפרנציאלי לתקופה שאינה קצובה הינו בהתאם מנוי ל , לתקופה קצובה.המנוי הינו עונתי 1.11

 בהתאם לחודשי השנה . 

 אין ביטול הוראות קבע.אין הקפאת מנויים ואין החלפת מנויים,  1.12

 .2014-/ חוק הגנת הצרכן התשע"ד ביטול עסקהכפוף לחוק החזרת כספים ב 1.13

 .המצטרפים במהלך העונה ואינם תושבים חדשים במיתר ישלמו מנוי עבור כל העונה 1.14

 .כרטיס אשראי/שק ביטחון ר בעמותה מחויב בתשלום בהתאם לנוהלי תשלום ובהפקדתבית אב שאינו חב 1.15

  30-תקופת המנוי תסתיים ב בשנה העוקבת.לאפריל  30-מנוי היא מיום ההצטרפות ועד ליום ההתקופת  1.16

 .בתחילת העונהלמאי  1-לאפריל גם לחברים שיצטרפו לאחר ה

 שלא יחדש את המנוי.למי בעונה  1.5 החל מתאריך לא תתאפשר כניסה  1.17

  נוסף. השתתפות בחוגים מותנת ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום 1.18

התקציר/ תקנון ונהלים/תקנון העמותה/וטופס ההרשמה כולם ביחד ולחוד מהווים טופס ההרשמה לרכישת מנוי  1.19

 את ההוראות והנהלים החלים על המשתמשים בנכסי העמותה והמשתמשים מחויבים לפעול על פיהם.

 

 ותנאיו תשלום .2
 

 למועד בהצגת תעודות ומסמכים עדכניים קטגוריית  המחיר תקבע במועד רכישת/חידוש המנוי ותהיה כרוכה 

 .המנוי חידוש/במועד רכישתו  
 חובת אמצעי תשלום במעמד רכישת מנוי.

 .2019-התשלום במזומן יתבצע בכפוף להגבלות הקבועות בחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ט

 .)עוקבות תאריך( המחאות 3 -בהמחאות מוגבלת עד לפריסה 

  .(ללא הגבלות) 825קוד מוסד  -על ידי המנוי למועדון בחשבון המשלם טובת ההקמת הרשאה ל –הוראת קבע 

 חייב לעדכן את משרדי המועדון בדבר הקמת ההרשאה ופרטי ההרשאה.

 .ת אמריקן אקספרס /דיינרס()אין אפשרות תשלום באמצעו 3%תחול תוספת של  -כרטיסי אשראי  

 .חודשיותאין אפשרות ביצוע תשלומים בהעברות 
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או בהרשאה לחיוב/הוראת קבע קיימת ופעילה או  במזומן או בצ'ק מזומן -ביצוע  / בעת חידוש תשלום ראשון 1.1

 .בכפוף להוראות התקנון –בכרטיס אשראי 

, בשנה העוקבת )בחודש תום עונת הרחצה(  10.04 -חודש ויסתיימו בכל ל 10 -ביהיו  הוראת קבעתשלומי  1.2

 .בתנאים ולפי הפירוט להלן תשלומים 10עד ה תתאפשר פריס

 כדלקמן: אפשרות תשלום בהוראות קבע בתחילת עונת הרחצה, 01.07לנרשמים עד  1.3

 מים שווים ללא ריבית והצמדה.תשלו 10 - לךיוא יםמנויארבעה בית אב שירכוש  1.3.1

 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. 8 -שלושה מנויים בית אב שירכוש  1.3.2

 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. 7 -מנויים  2בית אב שירכוש  1.3.3

 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. 4 -אחדבית אב שירכוש מנוי  1.3.4

 -)בהתאם לתנאים המפורטים להלן בחלק תעריפים מיוחדים(  חייל משוחרר, סטודנט חייל בשירות חובה, 1.4

 התשלום במזומן.

הגרים עם ההורים, שהוריהם  30חייל בקבע וילדי חבר עד גיל  חייל בשירות חובה, חייל משוחרר, סטודנט, 1.5

יחויבו לשלם דמי  הרחצה הקודמת ו/או מועד הרישוםחברי העמותה ובית האב שלהם לא חידשו מנוי לעונת 

  .לכל עונה בעת רכישת המנוי ה הקודמת והעוקבתלעמותה לשנ ₪( 250)חברות 

 .כרטיס אשראי/ק בטחוןשנוי שאינו חבר עמותה מחויב להפקיד מ 1.6

 לא תאושר פריסת תשלומים לאחר חודש אפריל בשנה הקלנדרית העוקבת למועד הרישום/חידוש. 1.7

או ההמחאה שלו לא כובדה מסיבה כלשהיא יחויב לשלם את יתרת המנוי במזומן /ו מנוי אשר הוראת קבע 1.8

 טיפול והחזרה.דמי ₪  50וכן יחויב בעמלה בסך של 

 .התשלוםעד להסדרת  הכניסה למועדון בפניותחסם  –בית אב אשר תשלומיו לא כובדו מסיבה כל שהיא  1.9

מכל סיבה שהיא מחויב להפקיד אשראי כבטחון לתשלומים ויחויב לא כובדו לפחות פעמיים שתשלומיו בית אב  1.10

 בו במקרה של החזר תשלום .

 .18מותה ולמשפחתו דהיינו: אשתו וילדיו הקטינים עד גיל מחיר של חברי עמותה יינתן רק לחבר הע 1.11

בן/  של ה( של חבר עמותה אשר הקים משפחה משלו ועדין גר בבית הוריו, זכאי להטב30בת )עד גיל  כל בן/ 1.12

               בת חבר העמותה, ההטבות אינן חלות על בן/ בת הזוג וילדיהם.

ללא רלוונטיות לזהות  – מנוי ראשון וכך הלאה בסדר יורד)גם אם הוא ילד( ישלם כ ראשון מכל בית אב 1.13

 .המנוי הראשון

במקרה שבית אב ירכוש מנוי לרחצה רגילה ומנוי לרחצה ללא שבת וחג, הראשונים יחושבו אלה שרכשו מנוי  1.14

 רגיל, לאחריהם יחושבו אלה שרכשו מנוי ללא שבת.

עבור שנים קודמות, לא יוכל לרכוש את המנוי בית אב אשר לא סיים לשלם את חובותיו הכספיים למועדון ב 1.15

 . הרחצה הנוכחיתלעונת 

 

 בכרטיס המנוי -כרטיסי אורח .3
 

 כרטיסי האורח במסגרת המנוי הינם בגדר הטבה הנתונה לשיקול דעת המועדון בלבד.

כניסת אורח מחייבת את נוכחות בעל  .הנרכשכרטיסי האורח יהיו בהתאם לסוג המנוי  –סוג המנוי גורר סוג כרטיסי אורח 

 המנוי בזמן הכניסה.

 

 .החל מגיל שנתיים -אורח להחיוב יונפקו ישירות לתג המנוי.  –כרטיסי אורח  3.1

לא ניתן לרכוש כרטיסי אורח לסוגי המנוי הבאים: תינוק, חייל רכישת כרטיסי אורח אפשרית רק לבעלי מנוי.  3.2

 סבא, סבתא, מטפלת ונכד.בשירות חובה, חייל משוחרר, סטודנט, 

 לא תתאפשר כניסה בשבתות וחגים עם כרטיסי אורח של המנויים שברשותם מנוי לרחצה ללא שבת וחג. 3.3

 .נוצלו שלא אורח כרטיסי תמורת פיצוי אוו/ לעונה מעונה העברה, כספי החזר אין 3.4
אורח הקיימים למנוי ה כניסות לכרטיסיה(, רק לאחר גמר שימוש בכרטיסי 5ניתן לרכוש כרטיסי אורח נוספים ) 3.5

 .על ידי המנוי בלבד במערכת המחשוב

 ברכישת מנוי. יתבלבד ומותנאחת ניתנת להעברה לעונה עוקבת יתרתה  –שנרכשה  הכרטיסי 3.6
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 מערכת בקרת כניסה .4
 

 .ביומטריתו/או  במועדון פועלת מערכת בקרת כניסה אלקטרונית 4.1

לא תתאפשר כניסה  -בלבד  ביומטרית הזדהותו/או  תג אלקטרוניכניסת המנוי למועדון תתבצע אך ורק באמצעות  4.2

 למועדון ללא תג ו/או הזדהות ביומטרית.

כולל תינוק בן יום.  ,תג אלקטרוני לכניסהעבור רכישת כל ₪  25בתשלום הסך של חויב יכל חבר חדש במועדון  4.3

 חידוש המנוי.ביצוע/יש לשמור על התג אשר יהיה פעיל עם 

 התג הינו אישי ואינו ניתן להעברה ומשמש את החבר כל עוד הינו מנוי במועדון. 4.4

 ₪. 25 –רכישת תג חדש בגין אובדן תג קיים  4.5

 המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. 4.6

 מנוי בתוקף !ל רק ינההכניסה למועדון ה 4.7

 

 לוקרים .5

 

 יוכל לשכרו לעונת מנויים אחת. –המעוניין לשכור לוקר  5.1

 כל הקודם זוכה. –השכרת לוקר תבוצע במעמד חידוש / רכישת מנוי  5.2

 המועדון לא אחראי על אובדן ו/או נזק שייגרם לתכולת הלוקר. . התכולה הנמצאת בלוקר הינה באחריות השוכר 5.3

  בחודש אפריל בשנה העוקבת/סיום עונת הרחצה.  20ליום  החזרת מפתח ללוקר תתבצע עד 5.4

 יש להפקיד שק ביטחון בגין השכרת הלוקר שיוחזר בסיום ההתקשרות. 5.5

 

 בכפוף לעונת הפעילות/מנויים   -למנויים יםמיוחדתעריפים  .6
 

האב  בתנאי שבבית –ללא תשלום  –ילד/ה פעוט/ה שטרם מלאו לו/לה שנתיים במועד תחילת עונת הרחצה/המנויים  6.1

 שנים.  16שולם עבור מנוי ראשון וגילו של המנוי הראשון עולה על 

 –בין גיל שנתיים לשלוש( במועד תחילת עונת הרחצה/המנויים  –שלוש שנים )כלומר  ילד/ה שטרם מלאו לו/לה 6.2

 שנים. 16בתנאי שבבית האב שולם עבור מנוי ראשון וגילו של המנוי הראשון עולה על  –תשלום בתעריף תינוק

הינו חוגר/ת /ה"נושא/ת תעודה זו הינ רשוםבהצגת תעודת חוגר בה  - ו/או בשירות לאומי חובהבשירות  ת/חייל 6.3

 תשלום בתעריף "חייל". –וכן מועד סיום שירות החובה צה"ל" בבשירות חובה 

 מתאריך השחרור שנהתעודת שחרור בלבד( במשך הצגת )עפ"י ו/או שירות לאומי משירות חובה  יםמשוחרר ת/חייל 6.4

 תשלום בתעריף "חייל משוחרר". –

)מוסדות המוכרים על ידי המל"ג( וכן  מוסד להשכלה גבוההתקפה מהבהצגת תעודת סטודנט  - 30עד גיל  תי/סטודנט 6.5

 תשלום בתעריף "סטודנט". –אישור לימודים "מן המניין" לשנה"ל הנוכחית 

בכפוף רלוונטי לסוג המנוי בבית האב ושני לפי תעריף לרכוש מנוי  ויוכל 30בשירות קבע ועד גיל  ה/רווק ת/חייל 6.6

 להצגת תעודה.

חובה הצגת תעודה ברכישת המנוי, לא  –שירות קבע ב ת/חייל, ית/, סטודנטיםמשוחרר ת/, חיילחובהבשירות  ת/חייל 6.7

 !!!תעודהה יתאפשר רישום ללא

עם הכתובת העדכנית הזהה  תעודת הזהותאישור תושבות הציג חובה ל –סבתא הגרים בבית המנוי /לבני המשפחה סבא 6.8

בית אב ישנו לפחות בתעריף מנוי שלישי ובתנאי שבאותו  יהיה התשלום עבורם לכתובת בית האב/המנוי ובכפוף לכך

 מנוי ראשון.

ת בליווי הילדים בלבד. התשלום עבורם בתעריף מנוי /. כניסת המטפל10ד גיל לילדים ע –ניתן לרכוש מנוי למטפל/ת  6.9

 לפחות מנוי ראשון ושני. םשלישי ובתנאי שבאותו בית אב ישנ

 , התשלום בתעריף מנוי שני.בבית המנוישגרים  30עד גיל  ילדי מנוי 6.10

 , התשלום בתעריף מנוי ראשון.בבית המנוישגרים  30מעל גיל  ילדי מנוי 6.11

  (, מדולג תעריף המנוי השני.18משפחות חד הוריות שכל ילדיהם קטינים )מתחת לגיל  6.12

(, התשלום בתעריף 18מנוי במועדון הספורט יכול לרכוש מנוי לנכדיו שאינם תושבי מיתר עפ"י תעודה מזהה )עד גיל  6.13

 מנוי שני ובתנאי שבאותו בית אב יש לפחות מנוי ראשון.
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)עפ"י תעודה מזהה עם  שאינו תושב מיתר( בלבד נכד ונכדה ,)אבא, אמא מקרבה ראשונהניתן לרכוש מנוי לאורח  6.14

. התשלום זהה  בעונת המנויים 31.8-לכל המאוחר ב המסתיימים  ימים קלנדריים 75 עד  כתובת( לתקופה של

היה בהתאם לסוג לתעריף מנוי שלישי בתנאי שבאותו בית אב ישנם לפחות שני מנויים. סוג כרטיס המנוי לאורחים י

  .מנוי המארחה

בכפוף להמצאת אישור המוסד  – לאומי מביטוח חודשית גמלה מקבלים אשר מיוחדים צרכים בעלי לילדים משפחות 6.15

 :תקף לעונת המנויים בה נעשה החידוש/הרישום  –לביטוח לאומי 

 .לאותו בית אב בתשלום לפי תעריף מנוי שני יחויבילד בעל צרכים מיוחדים  6.16

 יחויב עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים לפי תעריף מנוי שלישי.בית אב שרכש מנוי ראשון בלבד  6.17

 בית אב שרכש מנוי ראשון ומנוי שני יונפק עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים מנוי ללא תשלום. 6.18

  :מוגבלויות עם אדם 6.19

 פטורמאושר , 2013 -(, תשע"גבהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות 6.19.1

לאומי או משרד לביטוח , בהצגת תעודה מאת המוסד עם המוגבלות מתשלום עבור מלווה אחד בלבד לאדם 

 הביטחון המעידה על זכאותו של האדם לפטור עבור מלווה.

 .בלבד פטור מתשלום, ייגבה תשלום עבור המלווהעם המוגבלות במידה שהאדם  6.19.2

 .12מתחת לגיל  בעלי מוגבלויותפטור אינו חל על מלווים של ילדים ה 6.19.3

 מלווה פטור אינו רשאי להשתמש במתקני המועדון. 6.19.4

 

 חידוש המנוי .ביצוע/בלבד בעת אישור עדכני /בהצגת תעודה -זכאויות להנחות .7

 

 .10% –נכים בעלי תעודת נכות  7.1

 )לפי תעריף מנוי ראשון/שני בלבד( 20% –בהצגת תעודת אזרח ותיק  –גמלאים  7.2

 ההנחה תחושב לזכאים בלבד. 7.3

 למרות האמור לעיל בכל מקום לא יהיה כפל הנחות. 7.4

 

 

 

  חבר עמותה שלא ירכוש מנוי  בתעריף מנוי ראשון יחויב בתשלום דמי

 כום שיקבע על ידי ועד העמותה.חברות שנתיים בס

 חליט לאפשר לחבר עמותה שאינו רוכש מנוי בתעריף מנוי ועד העמותה ה

 אחת בלבדראשון ומשלם דמי החברות השנתיים לרכוש כרטיסיית אורחים 

 בעונת רחצה .
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 תקציר ידיעות ונהלים 

 

לפעול  ומחויביםבמלואם המנוי אשר שילמו את דמי  ,ולבני משפחתםנויים הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים ניתנת למ

 .ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה , קיים הוראות כל דיןל ,בהתאם לנהלים ולתקנון המועדון

 .מועדוןתנאי מוקדם לחברות/כניסה ל היאלהלן  ותהמפורט להוראותאורחים ה/הסכמתם המלאה של המנויים

לחוד מהווים את ההוראות והנהלים החלים על כל אחד ם ביחד וכולטופס ההרשמה /העמותהם/תקנון ונהליתקציר תקנון 

 המשתמשים בנכסי העמותה והמשתמשים מחוייבים לפעול על פיהם.

 המטרה  .1

מילוי ההוראות שבתקנון נועד  הנהלת המועדון והעובדים. ,מטרת התקנון היא להבטיח אינטרסים משותפים של כלל המנויים

וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או האורחים 

 .מועדוןב

  

 כללי .2

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח, ללא החזר כספי,  .2.1

תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים או שגרם  במידה והתנהגותו

 נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במועדון, ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם .2.2

 בות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המועדון, המנויים או האורחים. לר

לבצע חיפוש על גופו של הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות  .2.3

 הנלווה של כל אדם הנכנס למועדון. אדם ו/או בתיק ו/או בציוד

קאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; כלי זכוכית; כלי נשק מכל סוג שהוא : משחל איסור מוחלט להכניס למועדון .2.4

 מנגל. ; מכלי גז למיניהם,לרבות סכינים

 כל רכב דו גלגלי מכל סוג שהוא לרבות אופניים ו/או כל אביזר/כלי רכב ממונע חשמליתחל איסור על הכנסת  .2.5

 מתקן לאופנים בכניסה למועדון(קיים .)לשטח המועדון 

 בנעלי ספורט או ריקוד בלבד.כניסה לאולמות הספורט  .2.6

 ו/או עונת החברותאת אשר תוקפו תואם  ו/או זיהוי ביומטרי מותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני הכניסה למועדון .2.7

 אישור ההנהלה.

 (לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .)חלקן עם הקלטת שמע  במועדון מותקנות מצלמות .2.8

בתשלום מלא. במידה ותידרש, חובה  להציג ספח תעודת זהות וחייב בכרטיס כניסה   םילד שמלאו לו שנתיי .2.9

 המאשר את גיל הילד.

אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות  התא לשמירת חפצים אינו כספת! .2.10

 להביא כלל חפצי ערך למועדון.ובשטחי המועדון. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  

 כל תכולת התא באחריות המחזיק בתא.
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פיקוחם, באחריותם ובהשגחתם המלאה בהשימוש יהיה    4לילדים מעל גיל מותר   השימוש במתקני המשחקים .2.11

קשר עין וקירבה פיזית רציפים שמאפשרים  –של ההורים או המבוגרים שהילד נמצא בפיקוחם . "השגחה" 

 .במידיתהושטת עזרה 

תקופה קצובה, זמן/, להנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון, חלקים ממנו או מתקניו .2.12

 , או כל פיצוי אחר.החזרעל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או 

 הנהלת המועדון רשאית לשנות את זמני הפעילות ע"י הודעות שיפורסמו על לוח המודעות. .2.13

 ילות נוכח אחראי על המועדון.  בכל זמן הפע .2.14

בעמדת הכניסה למועדון ותיעוד  חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני, במקרה של פציעה או חבלה גופנית .2.15

ביומן  הטיפולים  שלא תועדהכל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית  לא תקבלהמקרה. הנהלת המועדון 

 שבמועדון.

 ה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה., ההנהלה אינהחניה הינה ציבורית .2.16

 אסורה הכניסה עם נשק למועדון. .2.17

 כללי התנהגות:

 .ולהימנע מסכנת החלקה לכן יש לנקוט משנה זהירות –הנך נכנס למועדון בו השטחים רטובים ולחים  .2.18

   בשטח המועדון. אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים .2.19

בכל שטחי המועדון לרבות השטחים הפתוחים עפ"י חוק למניעת העישון במקומות  עישוןחל איסור מוחלט על  .2.20

 . 1983-ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג

לעשות זאת, על מנת להזדהות בשטח המועדון. הצוות  מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו .2.21

 לה. רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנה

ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמע להוראות הצוות, אורח יוכל להיכנס  לכל מנויים/אורחים נדרשים לציית .2.22

 אך ורק בליווי בעל המנוי שרכש את הכרטיס. 

 מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך.  משחקי כדור .2.23

 בכל שטח המועדון.  הורים אחראים להשגיח על ילדיהם .2.24

 ובהתאם להוראות החוק והתקנות.כפופה להתנהגות במקום ציבורי  ןההתנהגות בשטח המועדו .2.25

 כללי הצטרפות למועדון המנויים .3

. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים בשנה עוקבתבאפריל   30 -ועד להנו מיום הרישום  תוקף המנוי .3.1

 מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ. 

 .  18ילדיהם הקטינים עד גיל , דהיינו הורים והרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד .3.2
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 במאי. 1דהיינו ,כאשר מלאו לו שנתיים בתאריך פתיחת עונת הרחצה  - ילד חייב בתשלום המנוי .3.3

  בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים בלבד.:  תקבעקטגוריית המחיר  .3.4

העברת המפתח ולא  ניתן להעברה.  הינו אישי: הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה המפתח האלקטרוני )תג( .3.5

 במועדון, ללא החזר כספי.   לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית

בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה. מנוי שאיבד תג אלקטרוני  מנויים חדשים ירכשו מפתח אלקטרוני )תג( .3.6

    יחויב בתשלום.

 הארונית אינה כספת !שייקבע ע"י ההנהלה. אישית יעשה זאת תמורת תשלום  מנוי שמעוניין לשכור ארונית 3.7

אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף 

 שכירות הארונית הנו לעונת מנוי אחת בלבד .

בסוף העונה או מחדש מנוי ולא מחדש עבור הארונית יתבקש לפנותה לא יאוחר  מנוי אשר לא מחדש את חברותו 3.8

משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת המועדון תפנה את החפצים ללא אישורו ולא 

 תהיה אחראית לתכולתה.

 שימוש במתקנים .4

השימוש במתקני המועדון מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. ההנהלה רשאית  .4.1

לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל 

יהיו כל טענות,  דרישות  המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא

  לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום. 

רוכשי מנויים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן/פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם  .4.2

תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, רשאית ההנהלה  להפסיק את פעילותם במועדון 

 המועדון, ללא החזר כספי. ולהוציאם משטח

לאחר שבדקו ומצאו שהם השונות יעשו זאת רק בפעילויות משתתפים משתמשים במתקנים וההאורחים והמנויים  .4.3

 ועל אחריותם הבלעדית.בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן 

לפני הפעילות ושמירה על כל  הפעילות במועדון הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה .4.4

הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של 

המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ 

 רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

 ניקיון, היגיינהכללי  .5

 חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך. .5.1

לרבות  םלמיניהתכשירי גוף ש לשמור על הניקיון במועדון ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח, י .5.2

 המועדון בכלל. הסאונות ובשטח ,בשטחי המלתחותו/או כל תכשיר דומה ו/או אחר צבעים לשיער "פילינג", 

 חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המועדון. .5.3
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 הלי התנהגות במגרשי הטניס נ .6

 חולצה מכנסים/חצאית ונעלי ספורט מתאימות. ניסה למגרשים בתלבושת ספורט מלאה:הכ .6.1

 וכו'.סקטבורדים חל איסור מוחלט להכנס למגרשים עם גלגליות ,  .6.2

 טלפונית או בעמדת הכניסה של המועדון ובהתאם לתקנון.הינה מגרשים ההזמנת  .6.3

 הזמנת מגרש הינה לשעה אחת בלבד. .6.4

 נהלי התנהגות באולמות הסקווש   .7

 בלבד .  in door,no markingהכניסה לאולמות בנעלי התעמלות עם סוליה לבנה , דבש ,  .7.1

 בזמן משחק/אימון יש להשתמש במשקפי מגן . .7.2

 טלפונית או בעמדת הכניסה של המועדון ובהתאם לתקנון.הינה מגרשים ההזמנת  .7.3

 הזמנת אולם הינה לשעה אחת בלבד. .7.4

 נהלי התנהגות באולם הספינינג  .8

 חובה. + מגבת )לרבות נעלי ספורט(  מלאה הכניסה לאולם בתלבושת ספורט .8.1

 הפעילות מותרת אך ורק בפיקוח מדריך ספינינג.  .8.2

 להוראות המדריך . להישמעיש  .8.3

 נהלי התנהגות בג'קוזי   .9

 ומעלה בלבד. 15הכניסה מותרת מגיל  .9.1

 חובה להתקלח לפני הכניסה לג'קוזי. .9.2

 דקות בלבד. 10עד השהייה מותרת  .9.3

 השימוש בג'קוזי באחריות המשתמשים. .9.4

 .חל איסור מוחלט לקפוץ בתוך הג'קוזי .9.5

 נהלי התנהגות באולם הג'ימבורי    .10

 נעלים .יבש וללא ו מלא בביגוד הכניסה לג'מבורי .10.1

 . 16ובליווי הורים  או אחראי מעל גיל  6הכניסה לילדים עד גיל  .10.2

 על המשתמשים )ילדים/הורים/מלווים( להיות בריאים וללא מגבלות בריאותיות. .10.3

 על הילדים חל איסור לדחוף או לבוא במגע גופני אחד עם השני. .10.4

 . חל איסור מוחלט להכניס מזון ושתיה .10.5

 וסאונות הלי התנהגות בבריכות השחייהנ .11

 .טיטול מיוחד למיםחובה שעליהם כולל תינוקות , בבגד ים בלבד  –הכניסה לכל הבריכות ולמתקני המים   .11.1

 חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.  .11.2

בריכת המסלולים מיועדת לשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור, ואינה מיועדת למשחקים  .11.3

 ושעשועים. 

 המצילים וצוות המועדון.חובה להישמע להוראות  .11.4

 להתגלח/ לבצע טיפולי גוף/להשתמש בשמנים בסאונות.-אסור בהחלט  .11.5
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 הישיבה בסאונה על מגבת בלבד. .11.6

 יחפים בלבד.     –הכניסה לסאונות  .11.7

 אסורה בהחלט! -שפיכת מים על התנור   .11.8

 המשתמש. ומעלה, לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות  16השימוש בסאונות הינו מגיל  .11.9

של ההורים או המבוגרים המלאה באחריותם ובהשגחתם  , בפיקוחם,6הרחצה בבריכת הפעוטות לילדים עד גיל  .11.10

 קשר עין או קירבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה במידית. –שהילד נמצא בפיקוחם . "השגחה" 

 מודה של ההורים ו/או מבוגר אחראיצבבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית  .11.11

 .קשר עין או קירבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה במידית –"השגחה" ,

הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. הכניסה לשטח  .11.12

מעבר במקלחות חובה טרם סי בד, חולצות, גופיות ונעליים( הבריכה הנה בבגדי ים בלבד, )לא תותר כניסה במכנ

 הכניסה לבריכה ולסאונות.

 מתרחצים  בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים. .11.13

 . וכ"ו אקדחי מים ,אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל .11.14

 !משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט  .11.15

 אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים  הרטובים. .11.16

במועדים שייקבעו ע"י ההנהלה, ייסגרו חלקים מהבריכה או הבריכה כולה לטובת שחיית שחיינים, שיעורי שחייה   .11.17

 וקייטנות.       

 אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי  בריכות השחייה ומתקני המים.  .11.18

בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם ומשמעה קשר עין או קרבה אחת מהבריכות בכל  6הרחצה עד גיל  .11.19

חובה הן בשעה שילדיהם בתוך  ההורים  נוכחות,פיזית עם המתרחץ שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה 

 מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.

לכל סוגי  בתוך המים והשגחת מבוגר צמוד וויוילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים בלי 6ילדים מתחת לגיל  .11.20

 הבריכות ולשהות באזורי המים הרדודים בלבד.

 שטח המועדון הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקב סכנת החלקה. .11.21

וש ימש מציל רשאי לצוות על מתרחץ לצאת מבריכת השחייה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך  .11.22

 אחרים. בכוח סביר בנסיבות העניין, אם לדעתו, המתרחץ עלול לסכן או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים

מציל רשאי לצוות על מתרחץ בכל ענין העשוי, לדעת המציל למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי  .11.23

 מתרחצים אחרים.

כמות המתרחצים בבריכת השחייה, אם לדעתו, עקב רחצה בבריכת השחייה או על הגבלת מציל רשאי לאסור  .11.24

 תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחייה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.
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והוראות בטיחות והתנהגות הנמצאים באולם  -שימוש במתקני הספורט ובאולם הכושר, עפ"י חוק מכוני הכושר ה .12

 הכושר   

 קוח מדריך חדר כושר.הפעילות בחדר כושר מותרת אך ורק בפי .12.1

 . ולאחר חתימה על הצהרת בריאות 14הכניסה לחדר כושר מותרת מגיל  .12.2

תקנות מכוני הכושר )רישוי ופיקוח( )אימון קטינים במכון כושר( בכפוף להשימוש  14-18לילדים בגילאי  .12.3

 .2005 -תשס"ה

 :     14-18סיכום התקנות לגבי גילאי  .12.4

 שמדריך אחד לאימון קטינים רשאי להדריך בעת ובעונה אחת יהיה:"המספר המרבי של מתאמנים קטינים 

 באימון באמצעות מכשירי התנגדות ומכשירים אירוביים:

 מתאמנים. 15 - 18עד גיל  14מגיל 

 באימון באמצעות משקולות חופשיות.

 "מתאמנים. 10 - 18עד גיל  14מגיל 

 . אפלקציה לאור האמור בסעיף  לעיל יש לבצע רישום מוקדם  לפני תחילת האימון ב

 בלבד. 16:00-20:00ה בין השעות -לאימונים בחדר כושר בימים א  כניסהשימוש/ה 14-18ם בגילאי ילדי .12.5

 חובה. –הכניסה לחדר כושר בתלבושת ספורט מלאה , מגבת , נעלי ספורט  .12.6

 ידי מדריכים שהוסמכו לכך ואושרו על ידי המועדון. אימונים אישיים אסורים אלא על .12.7

במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם  .12.8

 המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב. 

 כללים לביטול מנוי  .13

 :כללי .13.1

החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המועדון המספק שירותים לקהל  .13.1.1

 המבקרים בכל ימות השנה. 

 . נוסף ההשתתפות בחוגים מותנית ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום .13.1.2

 . עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה )מחיר חודשי מוזל( למשלימים את כל תקופת ההתחייבות .13.1.3

 :לביטול הגשת בקשה .13.2

 הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד.  .13.2.1

 ביטול מנוי:  .13.3

 2014 –( התשע"ד 37ביטול מנוי יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  .13.3.1

 הגדרות: .13.4

 לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.כל תשלום שעל המנוי  -"תמורה" .13.4.1

תקופה קצובה, כשמחולק במספר להמחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש  -"מחיר חודשי בעסקה" .13.4.2

 זכות שימוש כאמור.מנוי החודשים שבהם יש ל

, לו מנוי בעיסקה קצובההניתנים ל שירותיםההמחיר החודשי בעד  -חלופי"ה במסלול "מחיר חודשי .13.4.3

 ( ן במשרדי המועדוןלעיו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה. )מחירון
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  :יטול המנוי ב .13.5

. סה"כ התקופה בשנה העוקבתלאפריל  30 –למאי ומסתיימת ב  1 –תקופת המנוי המלאה מתחילה ב  .13.5.1

גם לחברים   בשנה העוקבתלאפריל  30 –חודשים )תקופת המנוי המלאה תסתיים ב  12 –המרבית 

 למאי(. 1 –שהצטרפו למועדון אחרי ה 

ימים(  ממועד  ההצטרפות, ניתן לבטל  את  14ראשונים  )השבועיים המקרה  של  ביטול  מנוי  בתוך  ב .13.5.2

המנוי בהודעה מוקדמת  בכתב  להנהלת  המועדון.  דמי  המנוי יוחזרו  למנוי  בניכוי דמי ביטול בשיעור 

י למועדון הטבה ו/או לפי הנמוך מבניהם לכל מנוי) בעת ביטול המנוי, ישיב המנו₪  100מעלות או  5%

 שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי( 

יום ממועד ההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת  14במקרה של ביטול לאחר  .13.5.3

 הודעת הביטול. 

המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה ויגבה את התשלומים כמפורט  .13.5.4

בתקופה שעד למועד כניסת הביטול  מנוי)א( החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש ל להלן:

לתוקף  )ב(  דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת 

 הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה לבין המחיר החודשי במסלול החלופי. 

 על אף האמור דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן:  .13.5.5

מהתמורה אם בוטלה בשליש השני  20%מהתמורה אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי,  25% .13.5.6

 מהתמורה אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי.  17%של תקופת המנוי, 

טול, בעד יתרת תקופת המנוי המלאה ממועד כניסת המנוי לתוקף הסכום שהיה על מנוי לשלם לולא הבי .13.5.7

 ועד לתום תקופת המנוי המלאה.

חישוב  הזיכוי  לביטול  חלקי  במנוי  משפחתי,  הינו  בהתאם  להרכב  המשפחתי,  יחושב מהמחיר ששולם  .13.5.8

תומחר תמיד בפועל מהנרשם האחרון ועד לנרשם הראשון. מוסכם כי בביטול של אחד המנויים במשפחה, י

 החישוב לפי המנוי האחרון.

 שימוש של יום אחד בחודש ייחשב כחודש מלא.  .13.5.9

המנוי ישלם את החלק היחסי מהתמורה עבור מספר החודשים המלאים בתקופה שעד למועד כניסת הביטול  .13.5.10

 .1.5 -לתוקף החל מ

פו לתמורה הערך של בעת ביטול המנוי ישיב המנוי למועדון את כרטיסי האורח אשר לא נוצלו וכן יתווס .13.5.11

 כרטיסי האורח שנוצלו בפועל.

 בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי. .13.5.12

 סטודיו חוגי .13.6

 רישום לחוגים מותנה ברכישת מנוי לתקופה קצובה . .13.6.1

 תשלום עבור החוגים יהא בתוספת לדמי המנוי . .13.6.2

. בהתאם לחוק ביטול עסקהבמהלך התקופה הקצובה  בכל עתחוג מנוי רשאי להגיש בקשה לביטול  .13.6.3

 לרבות במייל. הבקשה תוגש בכתב למזכירות מועדון הספורט מיתר

מועד מסירת העוקב לחודש הההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום לאחר במקרה של ביטול  .13.6.4

 חודש העוקב להודעת הביטול בכתב. בכתב. הלקוח יחויב בתשלום ה הודעת הביטול
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 פרמיום נוהל מנוי -ועדון ספורט מיתרמ
 
 

 תנאי התקנון: 
 

מנוי הפרמיום הינו מנוי במועדון הספורט מיתר המשלב בין כל מתקני המועדון להשתתפות בחוגי מבוגרים  .1

 (. "מנוי הפרמיום"המופעלים ע"י המועדון )להלן: 

ועד ליום  01.5.2022זה וכל הזכאויות המפורטות בו יהיו תקפים למשך עונת רחצה אחת, וזאת החל מיום  נוהל .2

  (. "תקופת המנוי")להלן:  30.04.2023

המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק את מנוי הפרמיום בכל עת שיראה לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,   .3

 ימים מראש. 14כך  -ובלבד שיודיע על 

 בלבד. נתון לשינוי בהתאם לשיקול דעת המועדון בלבד.  16מנוי הפרמיום מיועד למנויים מעל גיל  .4

 שיעורים בשבוע  3 -בלכל היותר מנויי המועדון אשר ירכשו מנוי פרימיום , יהיו זכאים בתקופת המנוי להשתתף  .5

 . לעתבהתאם לרשימת החוגים המופיע באפליקציה ושתפורסם מעת 

 .  רשימת החוגים תופיע באפליקציה ייעודית לרישום  .6

בהתאם לגודל החלל/הסטודיו המיועד ו/או פרמטרים מקצועיים  סימלי של משתתפיםקכל חוג יקבע מספר מל .7

 ו/או ארגוניים. מספר האנשים המקסימלי לכל חוג יופיע באפליקציה. 

, במידה ויירשמו יותר למכסת השיעור שנקבעההרישום באפליקציה  בהתאם הכניסה לחוג תהיה על בסיס  .8

  סימלי תהיה רשימת המתנה.קמשתתפים מהמספר המ

 רישום המתאמן באפליקציה בהתאם לרשימה שיקבל.בדיקת מדריך החוג ידאג ל .9

הבא בתור  עד שעה לפני תחילת מועד החוג. המנוישנרשם ולא מגיע יצטרך לבטל את ההרשמה באפליקציה  מנוי .10

 דקות. 30והוא יצטרך לאשר או לבטל השתתפותו בתוך  המקום זמין בשבילויקבל הודעה ש

 שעות לפני תחילת החוג .  24 -החל מהרישום לחוג יתבצע   .11

 כהשתתפות . הדבר יחשב , בזמן לא הגיע לחוג ולא ביטלמנוי במידה ו .12

 . שהיאמכל סיבה השלמת האימונים הינה על בסיס חודשי ולא ניתנת לגרירה לחודש הבא אחריו  .13

 ואישור קריאת התקנון באתר באפלקציה. השתתפות בחוגים מותנית  בחתימה על טופס הצהרת בריאות .14

 דקות לכל היותר . 5חוג. מותר איחור של עד שיאחר לא יוכל להיכנס ל משתתף .15

א . במידה והפרעות מסוג זה יימשכו , לחוג הספציפילא יוכל להשתתף בשיפריע למהלך התקין של החוג משתתף  .16

 החוגים.יוכל להשתתף בכל שאר 

המועדון שומר על זכותו להחליט שלא לאפשר למנוי להשתתף בחוג מסוים, אם הגורם המקצועי מצא לנכון כי  .17

 אינו עומד בקריטריונים הנדרשים בחוג. 

ו בימים אליתקיימו שיעורים מובהר בזאת כי לא  ,ומועדיםחגים מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה  .18

 ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה או שיעור חילופי.

סגר ו/או החלטות משרדי ממשלה ו/או או מלחמה ו/ו/או  המועדון אינו מתחייב להשלים חוג שבוטל בשל מחלה .19

 , ו/או כל סיבה אחרת בגינה החוג לא יתקיים.  כמו כן, לא יהיה החזר כספי בגין ביטול החוג. כוח עליון

 לצרכים בהתאם והמדריכים    הקבוצה מבנה, הפעילות ימי, המיקום, החוגים זמני את לשנות רשאי יהיה המועדון .20

 .בלבד המועדון של דעת שקולפי -על וארגוניים מקצועיים

א. יפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שה-המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג ו/או לשנות חוגים על .21

במידה והדבר  יום מראש 14ודיע על כך ינה כל שהיא ו/או תביעה והמועדון למשתתפים לא תהיה עילה לטע

 .במועד מוקדם ככל שיתאפשר -יתאפשר ולחילופין 

 פנוי בכפוף לרישום באפליקציה. , ניתן להשלים על בסיס מקוםאין החזר על היעדרות משיעורים .22

 אחריו ולא משנה מאיזו סיבה.השלמת האימונים הינה על בסיס חודשי ולא ניתנת לגרירה לחודש הבא  .23

 עבור חוגים מסוימים.נוסף המועדון שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום  .24
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עבור אותו חודש  יהא רשאי לקבל החזר/זיכוי שתתף שייעדר מפעילות עקב מחלה/פציעה של למעלה מחודש מ .25

ימים מהיום בו הסתיימה המניעה  14בכתב מיד ולכל המאוחר באופן יחסי ובתנאי שהגיש אישור רפואי מתאים 

 לפי המוקדם –ו/או התקבל האישור 

 אין ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספי בגינו . .26

ו/או אחרת בהתאם לסוג  נעילת נעלי ספורט סגורות בקבוק מים , ביגוד ספורט נוח , מחייבת השתתפות בשיעורים .27

 .האימון

 י על כל ציוד אישי ו/או ציוד יקר ערך המובא לאימון.אמועדון אינו אחרה .28

 חובה חתימה על הצהרת בריאות להשתתפות בחוגים ואשר תוקפה יופיע באפליקציה לניהול החוגים במועדון . .29

 הרכב ומחיר המנוי: 

 ו. מנוי הפרימיום מורכב ממנוי לתקופה קצובה למתקני מועדון הספורט ומנוי לחוגי סטודי .30
המחיר עבור מנוי הפרימיום הינו : תעריף מחיר מנוי לתקופה קצובה, בהתאם למחירון המפורסם, ותעריף בעלות  .31

 ש"ח לחודש עבור חוגי הסטודיו.  130נוספת בסך של 

 שיעורים בשבוע בלבד.  3 -כוללים תשלום עבור השתתפות לכל היותר ב 31התשלומים המפורטים בסעיף  .32

 המחיר למנוי החוג  הינו לכל משתתף בנפרד.  .33

 כלל המנויים לרבות מנוי החוגים הינו אישי ולא ניתן להעברה. .34

חוגים מבטלת באופן אוטומטי לאלתר את ההשתתפות בחוגים שנבחרו )לא תשלח -ביטול ההשתתפות בפרמיום .35

 הודעה למשתתף בגין ביטול זה(.  

 

 תנאי ביטול:

 מסירת הודעה בכתב למשרדי המועדון בכתובת מייל :כל ביטול שהוא מחייב  .36

 clubmetar@gmail.com.או במסירת הודעה כתובה במשרדי המועדון , 

 על ביטול מנוי למועדון חלים חוק וכללי ביטול עסקה לתקופה קצובה. .37

 חוגים בהתאם וכאמור. -הפרימיום  נוי למועדון מתבטל מנוילמען הסר ספק, בביטול המ

יבוצע חיוב עבור  –דהיינו  –כפוף לחוק ותנאי ביטול עסקה  -חוגים בלבד-ביטול המנוי הנוגע להשתתפות בפרימיום .38

 חודש קבלת ההודעה בכתב + החודש העוקב.  

וכל אחד לחוד התקציר / תקנון נהלים / תקנון העמותה / טופס הרשמה למנוי / טופס הרשמה לחוג כולם ביחד  .39

 פיהם. מהווים את ההוראות והנהלים החלים על כל המשתמשים בנכסי העמותה/המועדון  והם מחויבים לפעול על

המנוי מצהיר כי טרם חתימתו על הסכם זה ניתנו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו 

 להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.

כי ו המועדון רואה בזאת אישור לחיוב חשבון הלקוח / רישום באפלקציה  (ידני)מקוון טופס ההרשמהעל  ומתבחתי

 פיו.-את התקנון מתחייב לפעול על קרא
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