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תקנון מועדון הכושר MY GYM
"המועדון" -מועדון הכושר מיי ג'ים
"חבר מועדון"  -לקוח שנרשם למועדון ,שילם דמי ההצטרפות וחתם על טופס ההצטרפות .החברות
במועדון אינה מוגבלת בזמן ומאפשר לחברים ליהנות ממבצעים והנחות מיוחדים לחברי המועדון ,ברם
אינה מאפשרת שימוש במתקני האימון של מועדון הכושר מיי ג'ים אלא בכפוף לקיום בידי החבר מנוי
פעיל בזמן רלוונטי או כרטיסיה או תשלום עבור כניסה חד פעמית.
"מנוי" -חבר מועדון שקיבל מנוי כמתנת הצטרפות או רכש מנוי במועדון לתקופה כלשהי.
"מנוי פעיל" – מנוי בתוקף
"חידוש מנוי" -חידוש מנוי לתקופה או מספר כניסות לאימונים במועדון.
"תחילת תקופת המנוי" -מועד חתימת תקנון זה ותשלום עבור המנוי או קבלת המנוי במסגרת ההצטרפות
או מועד אחר עליו הוסכם בכתב.
תקנון זה נכתב בלשון זכר ,אך פונה לנשים וגברים כאחד.
 .1דמי הצטרפות למועדון החברים
כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הצטרפות חד פעמיים ,בסכום שייקבע ע"י המועדון ,אשר ישולמו במועד
החתימה על טופס הצטרפות למועדון חברים ,אשר מהווה הסכמתו המפורשת של החבר עם הנאמר
בתקנון זה והתחייבותו לנהוג בהתאם לסעיפיו .המועדון רשאי לעדכן את דמי ההצטרפות מעת לעת .ניתן
לבטל את ההצטרפות ולקבל את דמי ההצטרפות בחזרה במהלך  14ימים מתשלומם ובלבד שהחבר אינו
החל להשתמש במתנה ההצטרפות שקיבל.
 .2מתנת הצטרפות
כל מנוי חדש ששילם דמי הצטרפות מקבל מתנת הצטרפות בהתאם למבצע הצטרפות בתוקף בזמן
הצטרפות למועדון החברים ,לדוגמה :מנוי ל 3 -חודשים או כל מתנה אחרת שעליה יחליט המועדון.
לא ניתן לבטל/להעביר ,לבחור מתנה אחרת ,לבקש שוויה הכספי או להחזיר מתנה זאת.
 .3סוגי המנוי ומחירים:
 מנוי לתקופה של מספר חודשים בהתאם לתנאי תשלום ולפי מחיר מחירון. מנוי בהתחייבות לתקופה של שלושה חודשים/חצי שנה או שנה בתשלום אחד או מספר תשלומיםחודשיים לפי בחירת המנוי ובהתאם למחיר ותנאי תשלום שמופיעים במחירון המועדון .דמי המנוי
בתשלומים חודשיים ישולמו באמצעות כרטיס אשראי בלבד .המנוי מצהיר בזאת כי הינו מאשר למועדון
לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ו /או דמי ההצטרפות ו(או) כל סכום אחר אותו חייב
המנוי למועדון .תקופת המנוי לפי בחירת הלקוח מחייבת את הצדדים .מחיר דמי המנוי וצורת התשלומים
מבוססים על תקופה זו  -מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה ע"י
המנוי  -מחירי המנוי במחירון ו/או בתקנון זה חלים אך ורק על התקופה המצוינת בהם .המועדון רשאי
לעדכן המחירים מעת לעת .בני נוער עד גיל  18חייבים להציג אישור הורים בהרשמה ולדאוג לאמצעי
תשלום תקפים .בני נוער מורשים להתאמן בימי חול עד השעה  18:00בלבד.
 .4הפסקת מנוי
חבר מועדון יכול לבטל את המנוי בכל עת בהודעה כתובה על הפסקת מנוי בדלפק המועדון ולהחזיר כל
כרטיס או מפתח שקיבל ויש לקבל מהמועדון אישור על ביטול המנוי.
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אין דמי ביטול אך יש לחשב עלות תקופת המנוי מיום ההרשמה/חידוש עד יום הביטול בהתאם למחיר
מחירון לתקופה הנ"ל  .במידה ולקוח שילם מראש על תקופת המנוי במחיר מחירון או מחיר מבצע יחויב
הלקוח לפי מחיר מחירון על תקופה שקדמה לביטול ויזוכה הלקוח באופן יחסי על סכום הפרש בין המחיר
מחירון למחיר ששילם בפועל.
בחישוב התשלום במעמד הפסקת פעילות המנוי כמנוי פעיל ,חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב
למועדון ומועדון רשאי לבצע כל קיזוז לצורך כך .ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי מחויב בעמלת פירעון
מוקדם ע“י חברות האשראי שתחול על הלקוח.
 .5הקפאת מנוי
הודעה על הקפאת מנוי במועדון תינתן בכתב בדלפק המועדון ותהא כרוכה בתשלום דמי הקפאה של 10
 ₪לכל שבוע .תקופת ההקפאה המינימאלית היא שבוע .אין הגבלה לכמות או תקופת הקפאה למעט
המינימום הנ"ל במהלך תקופת המנוי .אין אפשרות להקפיא את המנוי שעומד להסתיים בחודש ההקפאה
המבוקשת .ניתן לחדש את המנוי ולהקפיא בהתאם לצרכי המנוי .המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה
מעת לעת ולפרסם הודעה על כך בדרכים המקובלות .הלקוח חייב לקבל אישור מראש על ההקפאה ,לא
תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית .בתקופת הקפאת המנוי ייגבו דמי המנוי כסדרם .תקופת המנוי
תוארך בתום תקופת המנוי המקורית במספר הימים שהוקפאו באישור המועדון.
 .6אישור רפואי
המועדון יקבל מתאמן אקראי כחבר במועדון או/ו מנוי ומתאמן מזדמן לכניסה חד פעמית רק לאחר
שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת
אימון במועדון .במידה והמתאמן האקראי הוא קטין ,עליו להמציא למועדון הצהרה החתומה בידי אחד
מהוריו .לקוח בוגר או/ו קטין שהתקבל למועדון החברים או/ו רכש מנוי או/ו כרטיסייה או/ו כניסה חד
פעמית  ,יוכל להמשיך ולהתאמן במועדון רק לאחר שהמציא את כל האישורים הדרושים על פי חוק (וזאת
בנוסף להסדרת התשלום ותנאים אחרים) .כל האמור לעיל הינו בהתאם לחוק מכוני הכושר וכל שינוי
בחוק יחול על סעיפים אלו בהתאמה.
הלקוח מצהיר מאשר וחותם כי מצב בריאותו תקין ומאפשר לו לבצע מאמצים גופניים במסגרת
האימונים בסטודיו וחדר כושר של מיי ג'ים .MY GYM
הנני מאשר_____________________________ :
 .7כניסה ,מנוי וחברות במועדון:
הכניסה למועדון תתאפשר לאחר זיהוי המנוי באמצעים שהמועדון יעמיד לשם כך ובהתאם לרישום המנוי.
לא תתאפשר כניסת מנוי למועדון ללא זיהוי מראש בכל כניסה וכניסה .החברות והמנוי במועדון הינם
אישיים ואינם ניתנים להעברה .המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי במועדון לפי
שיקול דעתו הבלעדי .המועדון שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את המנוי
ו(או) לסיים החברות במועדון במידה והחבר הפר את תקנון המועדון או/ו הוראות צוות המועדון וההנהלה
או/ו במקרה של הפרת משמעת חמורה ,הפרעה חמורה למתאמנים אחרים ,התנהגות לא הולמת או נסיבות
אחרות שמצדיקות הרחקתו של המתאמן.
 .8כללי
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שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי
הפעילות מעת לעת .חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול
הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם .אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת
הדרכה לגבי אופן השימוש בו ולהשתמש בהם בהתאם להדרכה שקיבל .יחד עם זאת ,כל משתמש
בשירותי וציוד המועדון מצהיר ומתחייב כי עושה זאת על אחריותו בלבד ,לאחר שקיבל והבין את
ההדרכה ולא תהא לו כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי המועדון בשל כך.
המתאמן מצהיר ומתחייב להתאמן ולהשתמש בציוד בצורה זהירה ובאופן שלא יסכן אנשים אחרים
שנמצאים במועדון ,ציוד ומתקניו ויהא אחראי לכל נזק שיגרום למועדון ו(או) למאן דהוא.
המועדון יעמיד לשימוש המנויים תאי אחסון לאחסון חפצים בזמן האימון .המועדון יכול להשכיר למנויים
תאי אחסון בתשלום לתקופה קבועה ועל בסיס מקום פנוי .האחריות בגין שימוש בתאי האחסון הינה של
המנוי בלבד .המועדון רשאי לפתוח ולפנות בסוף כל יום תאי אחסון שיישארו נעולים בתום שעות
הפעילות במועדון .הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות או/ו גניבות או/ו היעלמות חפצים
בשטח המועדון.
שינוי באמצעי תשלום בידי המנוי יגרור אחריו כי כל העלויות שיוטלו על המועדון עקב כך יחולו על
החבר .המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו .על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון,
בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון .חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון.
המועדון רשאי לשנות ולעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי תוך פרסום השינויים במקום
בולט או שליחת הודעה למנויים .המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול
דעתו הבלעדי .אין לשוחח בטלפון נייד בכל שטחי המועדון למעט מקומות ישיבה מסודרים לכך .יש לנקות
את המכשירים בסיום האימון ולהחזיר משקולות ומכשירים ניידים למקום .המנוי מצהיר כי ידוע לו
שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון ,וטופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חותם מהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה.
 .9הפסקת או שינוי פעילות המועדון
המועדון רשאי להפסיק או לשנות את תנאי פעילותו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בכל עת עם או בלי הודעה
מוקדמת ולא תהא לחבר כל טענה ,תביעה או דרישה עקב כך.
 .10הסכמה לקבלת דברי פרסום והודעות.
במסגרת פעילות מועדון החברים נוהג בית העסק לשלוח לחברי המועדון בכפוף להסכמתם הודעות
ופרסומים שונים אודות המבצעים ו(או) מידע רלוונטי אחר מעת לעת ובאמצעות דרכי תקשורת מגוונים,
כגון :הודעות טקסט ( ,)SMSווטסאפ ,הודעות דוא"ל וכו' .ניתן לבטל את הסכמת החבר לקבלת דברי
פרסום באמצעות הודעה בכתב להנהלת המועדון ,אשר תיכנס לתוקף לאחר עדכון הנתונים בידי המועדון.
נא לסמן :V
הנני מסכים לקבלת דברי פרסום והודעות אחרות מהמועדון ולהשתמש לצורך כך בכל אמצעי הקשר
שמסרתי בהרשמתי
אינני מסכים לקבלת דברי פרסום והודעות אחרות מהמועדון
הנני מאשר כי קראתי ,הבנתי והסכמתי לכל מה שנאמר לעיל בתקנון זה:

3

רשת מועדוני הכושר מיי ג'ים

______________
חתימה

www.my-gym.co.il

_______________
תאריך
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