
 

 ________ מס' כרטיס מנוי: _______      __________________שם המנוי: ___

  
  ' קאנטרי גן עברון'ספורט התקנון חברות במועדון  

  

במתקני  . 1 והשימוש  ההתנהגות  כללי  את  להגדיר  בא  זה  הספורט    תקנון  עברון 'מועדון  גן  (להלן:    'קאנטרי 

 ).  או 'הקאנטרי' ן'המועדו'

 השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.  .תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים

לפתיחת מנוי פעיל ולחברותו במועדון. המועדון שומר לעצמו   תהווה תנאי זה  על תקנון  חחתימת הלקו . 2
  את הזכות לסרב לספק שירות למי שיסרב לחתום על תקנון זה.

ויצהיר כי קרא    שיוצג בפניועל טופס  ון ("רכישת המנוי") יחתום כל חבר מועדון  במעמד ההצטרפות למועד  . 3

ב הוראותיו.  את  והבין  התקנון  מועדון  קמאת  חבר  של  חברירה  בשמו.  ההורים  אחד  יחתום  מועדון    קטין 

  ייחשבו כאילו קראו, הבינו והסכימו לתנאי הוראות תקנון זה ומתחייבים לפעול בהתאם.   בעלי מנוי פעיל

ולא  מי המנוי בכל מקרה  לוא ד יקבעו בהתאם לסוג החברות ותקופתה. החבר ישלם את מ  דמי המנוי . 4

א מלא  להחזר  זכאי  במלואהי  ו חלקיהיה  נוצלה  עבור תקופת חברות שלא  סיבה שהיא  למעט  (  מכל 

  . )בכפוף להוראות התקנון כפי שיפורטו להלן

ב . 5 מותנית  במועדון  חבר  של  חברותו  הכלהארכת  ההוראות,  הדרישות,  בכל  החבר  והתקנותעמידת    לים 

אחת מתקופות החברות    מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל  ויעודכנו  חולושי  המפורטות בתקנון זה ואלו

  דון. וכל דרישה אחרת מצד המוע חידוש הצהרת בריאות בהנוספות, 

של חבר מועדון המפר את כללי    ון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר חברותהנהלת המועדו . 6

הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון ון ו/או  נה במועדו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקיהתקנון  

אינו  כלפי המו  ו/או  השילוט במועדון  מקיים את התחייבויותיו הכספיות  להוראות  מציית  לא  ו/או  עדון 

ות אחד מבעלי התפקידים במועדון ו/או מפעיל אלימות מילולית או פיזית. במקרה כזה  הוראמפר  ו/או  

 לא יוחזרו דמי המנוי.

לע . 7 שומרת  המועדון  את  הנהלת  ואת  צמה  הדעת  למושיקול  להכניס  לסרב  או  עהזכות  שירות  לספק  דון, 

  זה. בתקנון  אחר וכל סעיף   ) לעיל6שהפר את הוראות סעיף (לחדש חברותו של מי 

אישורים רפואיים בדבר מצבו   אתהמצשאלון רפואי ו/או    מילויבכל עת  הנהלת המועדון רשאית לדרוש   . 8

 ה זו. ספק שירות למי שיסרב לדרישמה את הזכות לסרב לעצ ושומרת לחבר המועדון של  הבריאותי

בר תוקף. במקרה של אבדן  (צ'יפ)  כרטיס האלקטרוני  חלה חובה להציג בכניסה למועדון  על כל חבר מועדון   . 9

  . על חבר המועדון להודיע על כך להנהלת המועדון ולשלם דמי פיקדון נוספים  הכרטיס האלקטרוני

יפוג    כרטיסף הקתו.  הינו אישי ולא ניתן להשאלה או להעברה לאדם אחר  פ)(צ'יהכרטיס האלקטרוני   . 10

של    הפרהשל אדם אחר תיחשב כושו  לשימהאישי  טרוני  כרטיס האלקהעברת ה  .ם תקופת המנויבתו

  .תנאי המנוי ותהווה עילה להפסקת חברותו של הלקוח במועדון

אופן  ב  עדון לא תהיה אחראית,ם האישיים. הנהלת המויהושם וחפצ באחריות חברי המועדון לשמור על רכ . 11

תאי  בלרבות    ,או נזק ו/או אבידה של רכוש ו/או חפצים אישיים בשטח המועדון ל גניבה ו/ו עקיף, לכ ישיר א

  מגרשי החנייה.  ב ו  מלתחותב, האחסון (לוקרים)

  די. ול דעתה הבלעשיקממנו ע"פ  יםחלק ל או מועדון ל קהל  סתכנילהגביל הנהלת המועדון רשאית  . 12

לשנות המ   תהנהל  . 13 רשאית  ו  את  ועדון  הפתיחה  ושעות  ש הסגיימי  ממתקני  רה  חלק  של  ו/או  המועדון  ל 

 המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

שמסר   . 14 ההתקשרות  המועפרטי  את  ישמשו  המנוי  רכישת  במעמד  מידעהחבר  למסירת  הנחיות  דון   ,

תירועדכונים זה  לעניין  מאא.  באחד  שנמסרה  הודעה  שנמס ה  כהודעה  אלה  אישית מצעים  למנוי  רה 

  ד מתקנון זה. רפלתי נ ב ייראו כחלק תיהוהוראו

המ   יםנרחב   יםקלח . 15 ממשטחי  ומתקניו  מצועדון  במערכת  היממה.צולמים  שעות  בכל  סגור  במעגל    למות 

מחו אינה  המועדון  ו/או  יבת  הנהלת  צפייה  לבקשתלאפשר  המערכת  הקלטות  את  ואינה    למסור  אדם  כל 

 חוק. מחויבת לשמור הקלטות למשך תקופה החורגת מהוראות ה

  ם כעזר לחבר המועדון.משיהמש ה נחיי למעט כלבי, לשטח המועדון ג מכל סואין להכניס בעלי חיים  . 16

עדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור מדי פעם את המועדון ו/או חלק ממתקני המועדון לטובת  הנהלת המו . 17

ם.  או קיום אירועים סגורי/קה וואחזות ניקיון  ביצוע טיפולים טכניים ו/או ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ ו/או עבוד 

  זאת. לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהוא בגין  ואלו  עדוןלחברי המו  עה מוקדמתבמקרה כזה תינתן הוד

  ות. שטח המדשאב למעט  ,מתקני המועדוןכל חל איסור מוחלט על עישון ב . 18

ממתקנ  . 19 המועדוןחלק  לשימוש  מיועד   י  בלבדים  מסוים  מנוי  סוג  בעלי  נפרד חברים  בתשלום  או  הנ,  הלת  . 

 שונים. ה  מנויהשירותים הניתנים במסגרת סוגי מה את הזכות לשנות את הרכב הלעצ  עדון שומרתהמו

שירות    כלוארונית אישית    ,שירותי מזנון  ,עיסויים,  איפולי ספו כולל טינלמען הסר ספק, מחיר המנוי א  . 20

 ש. , בהתאם לסוג המנוי הנרכ במפורש במעמד הקנייה םהמוקני אלואחר מלבד  



 

לעצמ  . 21 שומרת  המועדון  המקו הנהלת  את  לקבוע  הזכות  את  בהם    מותה  כגון:  והזמנים  פעולות  יתאפשרו 

וכיו  מוזיקה  השמעת  עישון,  אכילה,  החתלה,  הו"בהנקה,  ובמסגרת  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ראות  , 

 הלבוש וההתנהגות בתחומי המועדון ובמתקניו.   אמור גם לגבי קודהחוק. הדבר 

  

  מכון הכושר  . 22

הכושר  כו במ .22.1 להתאמ ן  חמורשים  מגיל    ברין  הצהרת    ומעלה   14מועדון  על  חתמו  הדרכה,  שעברו 

 . רלהתאמן במכון הכושתם  שירואת כ יםהמאשר  יםרפואי  כיםמסמ  , ככל שנדרשו,המציאוו  בריאות

המפורטות  נחיות  ההבשעות, בימים וע"פ  ון הכושר  רשאים להתאמן במכ   14עד    10  בני נוער בגילאי .22.2

  ים.אחד ההור בחתימת   הציגו אישור רפואי תקףו הדרכה ולאחר שעבר ו  ועדון,במ  נועראימון בנהלי 

  חובה.  -יסה למכון הכושר בבגדי ונעלי ספורט ומגבת אישית הכנ  .22.3

 לבד.  השגחת מדריך מוסמך בהפעילות ובמותר בשעות כושר במכון ה האימון  .22.4

  מותרת בשימוש באזניות בלבד.  הטלוויזיהוממסכי  ממכשיר אישישמעת מוזיקה או כל מדיה אחרת ה .22.5

  להפעיל ציוד כלשהו ללא הדרכה מוקדמת. ובכל מקרה אין   יש להישמע להוראות המדריכים .22.6

  ימון. בשעות העומס יוגבל זמן השימוש במכשירי הא  .22.7

 המתאמן.  בריאות  כושר להגביל ו/או להפסיק אימון משיקולי בטיחות ו/אוך ה דרי ו של מבסמכות .22.8

  מתחם בריכות השחייה, הסאונות והג'קוזי  . 23

  אך ורק בשעות הפעילות המוגדרות ובנוכחות מציל.  יםמותר  תקניםימוש במוהש  ותהרחצה בבריכ  .23.1

 להתרחץ לפני כניסה למתחם הבריכה.  על כל המבקרים חובה , ע"פ הנחיות משרד הבריאות .23.2

  בישת כובע ים.  ים בלבד. בעלי שיער ארוך מחויבים בחתקני  מותרת בבגדי ים ותהכניסה לבריכ .23.3

הבריאות,   .23.4 משרד  הנחיות  ל  ות לבריכ   סהניהכע"פ  מאסורה  עור סובלים  פצעים  מדבקות  מחלות   ,

  . וכל מחלה מדבקת אחרתאו בדרכי הנשימה   יםבעיניפתוחים ו/או מוגלתיים, דלקות 

  ות והג'קוזי. מתחם הבריכה, הסאונלמכל סוג  ושתייה    אין להכניס דברי מאכל .23.5

  ון. מועד , מפעיל הבריכה וצוות הוראות המציללהבכל עת  חובה להישמע ולציית  .23.6

  אינם רשאים להיכנס לשטח הבריכה ללא השגחת אדם מבוגר.   14ילדים עד גיל   .23.7

  הורים! ה באחריותחת ובהשג ואין בה מציל. הרחצה בריכת הפעוטות פתוחה בחודשי הקיץ בלבד .23.8

 . על אחריות המשתמש בלבד ותהשימוש בג'קוזי ובסאונ .23.9

 . להוראות הקבועות במתקןו  כפוף בומעלה בלבד ו  16מגיל  שימוש בסאונות ובג'קוזי ה  23.10

השחייה 23.11 שחייה,  משמ  בריכת  אגודות  גם  שחיישת  ופעילויות  ה,  שיעורי  אורחים  קבוצות 

לעצת  הנהל   .נוספות  שומרת  המוקצה  המועדון  הבריכה  שטח  את  לשנות  הזכות  את  מה 

  . לצרכים השוניםבהתאם  אחריםויים ולשימושים לשחיית מנ

  מערכת חוגים . 24

לחבריו   .24.1 מציע  לעת.  המתחוגים  מערכת  המועדון  מעת  שומ עדכנת  המועדון  את  הנהלת  לעצמה  רת 

  שיקול דעתה הבלעדי.   מדריכים ע"פוימים, שעות  לשנות וכן   חוגיםוסיף או לבטל ה הזכות ל

  אוגוסט.  -חוגי הילדים אינם מתקיימים בחודשים יוליככלל,  .24.2

 ם. לולים במחיר המנוי ועליהם חלה תוספת תשלואינם כ ילויות והפע חוגים  חלק מה .24.3

א לפתוח את דלתות הסטודיו  ם. החברים מתבקשים ללא תותר כניסה לשיעורים לאחר מועד תחילת .24.4

 ים לצאת לפני כניסת קבוצת המתאמנים הבאה. ובסיומו לאפשר למתאמנ  במהלך השיעור

הזכות   .24.5 לעצמה את  שומרת  כמות המשההנהלה  את  ולהגביל  מסוימות  לדרוש  כן  תתפים בפעילויות 

  מקום שמור בהן.  להבטחתרישום מוקדם  

  המנוי  תהקפא . 25

  בתיאום מראש (ולא בדיעבד) ובאישור מוקדם בכתב של הנהלת המועדון.  הקפאת מנוי תיעשה .25.1

  . יום 30 -מ א פחותבהיעדרות של ל ריתאפש הקפאת מנוי  .25.2

  להקפאה.ניתנים ה מוגדרים מראש כמנויים ה  חצי שנתי בלבד,שנתי או  מנויבהקפאת מנוי אפשרית  .25.3

וי קצר מועד  וג מנ ית פעם אחת לאורך כל תקופת המנוי. למען הסר ספק, בשדר הקפאת מנוי אפשר .25.4

חצי ת -או  (כולל  כולה  המנוי  תקופת  תיחשב  שנתי  למנוי  אחת  שנתי  מנוי  כתקופת  השדרוג)  קופת 

  המזכה בזכות להקפאה אחת. 

ל תר, ובמנוי חצי שנתי היעדרות שחודשים לכל היו   3מנוי שנתי תאושר היעדרות של עד  בהקפאת   .25.5

היותר.  2עד   לכל  יות  חודשים  ארוכה  הלקוהיעדרות  את  תזכה  בהחזר  ר  המגבלות  ח  ע"פ  זמן 

  המתוארות בסעיף זה בלבד. 

 . ונטייםו המנוי ימלא טופס בקשה מנומק ויצרף לבקשתו מסמכים רלדון המבקש להקפיא את חבר מוע  .25.6

ימים    7ון, עד  תאם להחלטה בלעדית של הנהלת המועדהמבקש יקבל אישור או תשובה שלילית בה  .25.7

  מיום הגשת הבקשה.  

שנתי .25.8 הה,  במנוי  זמן  התקופת  של  לזכותו  תעמוד  וסופי  מימוש  ל   חברקפאה  יום  מ שנה    בתוךמלא 

זמן ההקפאה   מלואבמקרה של אי מימוש  . יום ההקפאהמחצי שנה  בתוך שנתי-במנוי חצי, והההקפא

  א ייראה כחייב לאפשר מימושה.תוקף ההקפאה והמועדון ליפוג    עד תום תוקף הזכות כנ"ל חברע"י ה

  הקפאה/העברה קודמת. כמימוש  ניתן ללקוח שכבר מנוי   ןזמ  או להקפיאלא ניתן להעביר  .25.9



 

  ביטול מנוי . 26

מסו .26.1 המועדוןימים,  במקרים  הנהלת  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  החוק  לפי  הוראות  ניתן    , ובמסגרת 

  שור מוקדם בכתב. לבטל את המנוי באי

מנוי   .26.2 ביטול  של  שהתבצע  ,נויהמ  פתיחתממועד    ימיםוע  שבבתוך  במקרה  במנוי  כל    מבלי  שימוש 

 ₪ דמי רישום. 150י  ווחזרו למנוי דמי המנוי בניכ י  ני המועדון,ובמתק 

כספי   .26.3 החזר  יחושב  ע"י הלקוח  עסקה  ביטול  של  מנוי התואם  התאם לת בבמקרה  את תקופת  עריף 

 : ניצול המנוי בפועל

   מנוי עד  בביטול  של  תקופה  מי  6בתוך  פתיחת  חודשים  המנוי    –המנוי  ום  תקופת  לפי  תחויב 

 . ₪ 150וטיפול  ובתוספת דמי ביטול   במכפלת חודשי ניצול המנוי בפועל שיחודנוי תעריף מ

 6  יחויבו  –בפועל    חודשים מיום פתיחת המנוי   6- בביטול מנוי שנתי בתוך תקופה של למעלה מ  

,  היתרה לפי תעריף מנוי שנתיו   שנתי-לפי תעריף מנוי חציהחודשים הראשונים לתקופת המנוי  

 .₪  150יפול וט בתוספת דמי ביטול 

 ייחשב כחודש מלא.  במועדון ובמתקניושימוש של יום אחד  ,ר ספקלמען הס .26.4

יהיה    למען .26.5  )...(יחיד/זוגי/משפחתי  התאם לסוג המנויבהסר ספק, בכל מקרה חישוב תעריפי החיוב 

הרכישה ביום  התקף  המנויים  מחירון  זו    .וע"פ  דמי  מסיבה  בין  הפרשים  לבין ייתכנו  ששולמו    המנוי 

 ההחזר לו יהיה זכאי הלקוח. 

עשוי שלא לכלול הנחה שקיבל/ה  הביטול  בקשת    צלה טרם וי שנוחישוב סכום החיוב בגין תקופת מנ .26.6

  הלקוח/ה עבור סוג המנוי אותו רכש במקור. 
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בכתב  מראש וא הסכמה מוקדמת נה ניתנת להעברה לאדם אחר ללעדון הינה אישית ואיחברות במוה .27.1

  מהנהלת המועדון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

  מראש ד, אשר מוגדריםשנתי בלב חצימנוי שנתי או במסגרת  העברת מנוי אפשרית   .27.2

  ניתנים להעברה. המנויים כ

  -המנוי בהתאם לפערי המחירים בין סוגי המנויים בכל מקרה של העברת מנוי יחושב זמן  .27.3

זכאי להנחה שהלקוח המקבל אינו זכאי לה, יידרש המקבל לשלם   במידה והלקוח המעביר

  ן ההפרש או לקזז מזמן המנוי המועבר לו בהתאם. בגי 

יתרת הזמן המועברת במנוי (לאחר ההתאמות הנדרשות  פשרית רק כאשר  העברת מנוי א  .27.4

  יום לפחות.   30לעיל)  עולה על  

  המועברת.  זמןהת ביתרת  ש"ח, ללא תלו  150כרוכה בדמי העברה וביטוח  העברת מנוי    .27.5

  העברה קודמת. /הקפאהכמימוש   ניתן ללקוח שכבר ן מנוי זמ או להקפיא לא ניתן להעביר  .27.6

 ) אי מלתחה (לוקריםת . 28

  השכרת התאים אינה כלולה בדמי המנוי. ציהם. פרטי לאחסון חפלשכור תא   חברי המועדון מוזמנים .28.1

 ידי המועדון. ב יישמר של המפתח עותק  .פיקדוןדמי  אל מול תשלום  יימסר  לתאמפתח   .28.2

 ערך.  ים כספים, כלי נשק וחפציחסן בתאאין לא השימוש בתאים באחריות המשתמשים בלבד. .28.3

 מלתחה ובין אם לאו.  בין אם אוחסנו בתא מו,אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחו אינוהמועדון  .28.4

 . חסנת ביגוד, ציוד ספורט וכלי רחצה בלבדיובהר כי תאי המלתחה הינם לצורך א .28.5

 השוכר. באחריות  –השמירה על ניקיון התא ושלמותו  .28.6

 . ן ודע ומ ה יד רש מל אתה  חתפ מ תא ר יז חהללפנות את התא מכל תכולתו   שי הרכ שהה  תפו קת  םותב .28.7

יפונה ע"מבניהםאו בתום תוקף המנוי, המוקדם  ה  בתום תקופת ההשכריפונה  א שלא  ת .28.8 י הנהלת  , 

 חד בלבד.אהמועדון והחפצים המאוחסנים בו יישמרו למשך חודש 

  

  
  ואישרתי את הוראותיו   הבנתיאת התקנון  תיי קראכ אני מאשר בחתימתי זו 

  
_____ ________________     __________________  __ ___________  

  תאריך         חתימה         שם + משפחה 

 
  ... טבעי שתשקיעו בעצמכם

  


