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הסכם בית מעגלים
הוראות הסכם זה באות להסדיר את תנאי ההתקשרות של המתאמנים.
סטודיו בית מעגלים בהנהלת ורד קורן שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את הוראות
הסכם זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ,ותנאים חדשים אלו
יחייבו מרגע פרסומם באתר .סטודיו בית מעגלים מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

 מנוי:
ניתן להגיע לאימון ניסיון בסטודיו סיגלית בעלות של  50ש״ח.
בית מעגלים ממליץ על אימון היכרות אישי בפילאטיס מכשירים בעלות  150ש"ח.

סטודיו סיגלית (פילאטיס מזרון | | TRXיוגה) –
 מנוי שנתי לפעם בשבוע -מאפשר להגיע לאימון אחד קבוע בשבוע או לאימון חלופי על פי תקנון ביטול
הרשמה לשיעורים.
 מנוי שנתי לפעמיים בשבוע -מאפשר להגיע לשני אימונים קבועים בשבוע או לאימון חלופי על פי תקנון
ביטול הרשמה לשיעורים.
 כרטיסייה -כרטיסייה מונה  10אימונים .הכרטיסייה מאפשרת השתתפות באימונים ומותנה ברישום
מראש .הכרטיסייה תקפה למשך  3חודשים בלבד.

סטודיו יקינטון (פילאטיס מכשירים)-
 מנוי שנתי לפעמיים בשבוע -מאפשר להגיע לשני אימוני פילאטיס מכשירים קבועים בשבוע או לאימון
חלופי על פי תקנון ביטול הרשמה לשיעורים.
כמו כן ,ניתן להירשם ל  1-2שיעורים נוספים בשבוע לבחירה בשני בתי הסטודיו על בסיס מקום פנוי.
הרישום מתאפשר  3שעות לפני מועד השיעור.
 מנוי שנתי משולב לפעמיים בשבוע -מאפשר להגיע לאימון אחד של פילאטיס מכשירים ולאימון אחד
של פילאטיס מזרון / TRX /יוגה קבועים בשבוע או לאימון חלופי על פי תקנון ביטול הרשמה לשיעורים.
 כרטיסייה :קיימים  3סוגי כרטיסיות:
הכרטיסיות מאפשרות השתתפות באימונים המותנה ברישום מראש או ברישום קבוע.
 .1כרטיסייה של  10אימונים .הכרטיסייה תקפה למשך  3חודשים בלבד( .ניתן לחלק ל3-
תשלומים)
 .2כרטיסייה של  30אימונים .הכרטיסייה תקפה למשך  6חודשים בלבד( .ניתן לחלק ל6-
תשלומים)
 .3כרטיסייה של  60אימונים .הכרטיסייה תקפה למשך  12חודשים בלבד.
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 כל מנויי ”בית מעגלים” זכאים להשתתף בשיעורי ה  OUTDOORשמתקיימים פעמיים בשבוע ללא
תשלום נוסף.
 השלמות שיעורים ניתן לבצע במהלך תקופת המנוי.

 אופן ביצוע התשלום:
התשלום יבוצע מראש באחד מהאמצעים הבאים:
 .1אשראי -חלוקה לשניים עשר תשלומים שווים או תשלום אחד על מלוא הסכום
 .2מזומן – מלוא התשלום מראש
 .3הוראת קבע
 .4העברה בנקאית

 מדיניות ביטול מנוי:
המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
הודעת ביטול:
הודעת ביטול בין אם טרם או בחלוף  14יום תמסר בכתב במסירה אישית או בדואר אלקטרוני.
בהודעה יש לפרט את שמך ,מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה.
 ביטול מנוי במהלך  14יום לאחר ההרשמה:
הינך זכאית לבטל ההרשמה במהלך  14יום מיום ההרשמה .במקרה שהחלטת לבטל את
המנוי בתוך פרק זמן זה ,כספך יוחזר לך.
 ביטול מנוי בחלוף  14יום ממועד ההרשמה:
היה והחלטת לבטל את המנוי בחלוף  14יום ממועד ההרשמה יגבו ממך דמי מנוי ודמי ביטול
כדלקמן:
דמי מנוי :יינתן החזר כספי של התמורה הכוללת ששולמה ,למעט עלות החודשים שעד
למועד כניסת הביטול לתוקף.
דמי ביטול:
הביטול יכנס לתוקפו בתוך חודש ימים מהמועד שבו נמסרה הודעת הביטול ויבוצע חיוב מלא
בגין אותו החודש.
למעט כמפורט לעיל ,לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ולא יינתן החזר כספי.

נהלי ביטול עסקה אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ביננו ,הנך מתבקש/ת
לקרוא הנהלים בעיון ובמידה ויש לך שאלות אנו כאן לרשותך.
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 הקפאת המנוי:
 .1ניתן לבצע הקפאה חד פעמית לאורך תקופת המנוי בת שבועיים ימים במתן התראה של
שבוע ימים לפחות .תוך שמירת מקומך בשיעורים הקבועים .בתוך שבועיים ניתן להאריך
את תקופת ההקפאה אך ללא שמירת מקום בשיעורים.
 .2במקרה של מצב רפואי אשר אינו מאפשר ביצוע פעילות גופנית ,יהיה ניתן לבצע הקפאה
של המנוי לתקופת המוגבלות כאמור בכפוף להצגת אישור רפואי (מרופא מומחה).
 .3בהריון :ניתן להקפיא המנוי בכל שלב בכפוף להצגת אישור רפואי .ההקפאה תסתיים
באופן אוטומטי בתום  3חודשים מיום הלידה.
לא יבוצעו הקפאות רטרואקטיבית .לא יינתן החזר כספי בגין הקפאה .לא ניתן להעביר מימוש
הקפאה ממתאמנת למתאמנת.

 מדיניות ביטול שיעורים:






ניתן לבטל שיעורי פילאטיס מכשירים שמתאמן נרשם מראש עד  24שעות לפני תחילת
השיעור.
שיעורי פילאטיס מזרון TRX ,ויוגה ניתנים לביטול עד לשעתיים מראש.
ביטול שיעור לאחר השעה הנקובה לעיל יגרור ניצול מלא של אימון מתוך הכרטיסייה.
ביטול ניתן לבצע עצמאית באפליקציה או בטלפון  077-2010871עד השעה .16:00
האחריות על ביטול האימונים מוטלת על המתאמן בלבד.
במקרים של ביטול אימון על ידי הסטודיו ,המתאמנים שנרשמו לאימון זה לא יחויבו בגין כך
והכרטיסייה שרכשו תזוכה בהתאם.

 הגעה וזמני שיעור:
יש להגיע מספר דקות לפני האימון ע"מ להתארגן ולהתחיל את האימון בזמן .אין להפריע לשיעור
המתנהל בסטודיו בעת ההגעה ויש להקפיד על שקט ולכבד את הנוכחים באימון.

 החלפת מאמן:
סטודיו בית מעגלים שומר לעצמו את הזכות להחליף מאמן לאימון לפי שיקול דעתו .מתאמן שנרשם
לאימון שבו הוחלף המאמן ,רשאי לבטל רישום לשיעור/אימון על פי תקנון ביטול שיעורים .אי הגעה
לשיעור תחשב כניצול אימון כפי שמופיע בתקנון זה.

 אישור רפואי:
על כל מתאמן בסטודיו חלה החובה האישית לחתום על טופס הצהרת בריאות ,בטרם התחיל את האימון
הראשון שלו .בנוסף ,מתאמני הסטודיו מתחייבים להודיע לצוות על כל שינוי במצבם הבריאותי.
המקום רשאי לדרוש מהמתאמנים להוציא אישורים רפואיים בדבר מצבם הבריאותי.
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 נהלי השימוש בחדר הסטודיו:





הפעילות בחדר הסטודיו ללא נוכחות מדריך אסורה בהחלט בכל שעות היום.
יש להקפיד על בגדים והנעלה ספורטיביים המתאימים לאופי השיעור.
יש לשמור על ניקיון הסטודיו ולהחזיר ציוד בסיום השיעור.
סטודיו בית מעגלים לא יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן לרכוש המתאמן שנגרם מכל
סיבה שהיא במתחם הסטודיו ובשטחו.

שירות לקוחות פעיל מ  ,10:00-16:00ניתן להשאיר הודעה בשירות
המענה האנושי או בהודעת ווטסאפ
נשמח לעזור ולעמוד לשירותך.
בית מעגלים משלב התנהלות עסקית מקובלת שמטרתה כמו בכל עסק,
עשיית רווחים והתפתחות מתמשכת לצד התנהלות ערכית ואחריות כלפי
הסובבים אותנו .אנו מאמינות בלקיחת אחריות ועשייה למען יצירת עולם
טוב והוגן יותר.
תודה שהצטרפתם /הצטרפתן אלינו,
משפחת בית מעגלים
ורד קורן
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