
 

סטודיו לפילאטיס  -תקנון חברות בקונטרולוג'י 

 מכשירים
  !סטודיו לפילאטיס מכשירים -ה הבאה לקונטרולוג'י /ברוכ

 (-:צוות הסטודיו מברך אותך על החלטתך לאמץ אורח חיים בריא ופעיל

 

  :לי הפעילות בסטודיובכדי לתת לך את השירות הטוב ביותר בצורה מאורגנת ושקופה אנו מציגות בפניך את כל

 

) "המועדון"או  מנויים בסטודיו קונטרולוג'י בע"מ (להלן: "הסטודיו" או "החברה"
 ."יקראו להלן : "המתאמן/ת " או "החברות/ים " או "החבר/ה

. הפרטים האישיים, פרטי המנוי/ה (סוגו ותוקפו) הפרטים הכספיים ההצהרות וההתחייבות שניתנו במסגרת 1

  ד מכתב זה של תנאי חברות שיקרא להלן: " התקנון ".המנוי, מהווים חלק בלתי נפר

. תוקף המנוי בסטודיו הינו מיום התחייבות המתאמן/ת לתנאי ההרשמה לסטודיו והינה מעיקרי ההתקשרות. 2

ים משבוע לשבוע מחיר המנוי נקבע על סמך מספר השיעורים השבועיים. מנוי פעם בשבוע מאפשר צבירת שיעור

מאפשר קביעת שני שיעורים שבועיים קבועים מראש (ניתן לשנות את הימים  2+2. מנוי נדרירק באותו חודש קל

שיעורים נוספים תתאפשר על בסיס מקום פנוי ברישום  -  2הקבועים בהודעה מראש למזכירות הסטודיו). הגעה ל 

יתן לשנות את מאפשר קביעת שלושה שיעורים שבועיים קבועים מראש (נ 3+2האינטרנטי באפליקציה בלבד. מנוי 

שיעורים נוספים תתאפשר על בסיס מקום פנוי  - 2הימים הקבועים בהודעה מראש למזכירות הסטודיו). הגעה ל 

  ברישום האינטרנטי באפליקציה בלבד.

.  המנוי בסטודיו הינו אישי ואינו ניתן להעברה, אלא בהסכמה מוקדמת ובכתב מאת החברה ולשיקול דעתה 3

דמי החלפת ,₪  300סה "כ ,₪  150ודמי חברות ₪  150אלו, העברת מנוי כרוכה בתשלום בלבד. במקרים חריגים 

  ₪ .50אמצעי תשלום 

. החברות בסטודיו הינה לאחר הגשת בקשה להתקשר כחבר/ה, ולהנהלת הסטודיו שמורה הזכות ושיקול דעת 4

  בלעדי שלא לקבל חבר/ לה סטודיו, בלי שתידרש לכל הסבר .

  יום) על הבקשה לביטול להיות בכתב.   30וי, בהתראה של חודש מראש, (.   ניתן לבטל מנ5

. לא ניתן לבטל כרטיסיה. במקרים חריגים שיאושר ביטול כרטיסיה, מחיר השיעור יהיה על פי הכניסות שנוצלו 6

  בפועל ולא פי עלות המחיר המוזל של הכרטיסיה.

בשנה קלנדרית. את בקשת ההקפאה יש להעביר למזכירות יום  14.  ניתן להקפיא מנוי בהחזר כספי יחסי של עד 7

  הסטודיו. בקשה בדיעבד לא תאושר . 

  .  לא ניתן להאריך תוקף בכרטיסייה שנשארו בה כניסות שלא נוצלו.8

  .  לא ניתן להקפיא כרטיסיה9

במקרה של  יום מראש וזאת 14. הסטודיו יהיה ראשי לסיים מנוי של כל מתאמן/ ות / או לקצרו בהודעה של 10

הפרת תקנון, או הוראות ההנהלה . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים מנוי מבלי לנמק 

  החלטתה, וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף, למעט דמי הצטרפות שלא יוחזרו. 

מסוימים שאינם כלולים בתעריף המנוי,  . החיובים הכספיים בגין שימוש במתקנים מסוימים ו/או מתן שירותים11 

  יקבעו על ידי הנהלת הסטודיו מעת לעת .



. המתאמנים מתבקשים להגיע זמן סביר לפני תחילתו של כל שיעור ו/או אימון אליו נרשמו, והינם מסכימים 12

  שיעור כאמור .דקות או יותר עלול למנוע את כניסתם לאימון ו /או  10בזאת, כי איחור לאימון ו/או שיעור של 

. הנהלת הסטודיו שומרת את הזכות לאסור כניסתם של מתאמנים, באם בכניסתם, ו/או בהתנהגותם, ו /או 13

בלבושם של אותם מתאמנים, יש משום מטרד לשאר המתאמנים בסטודיו, ו/או באם אותם מתאמנים נמצאים תחת 

  השפעה של סמים ו/או אלכוהול .

מה את הזכות לבצע שינויים במערכות השיעורים, בימי הפעילות של המדריכים, . הנהלת הסטודיו שומרת לעצ14

זהותם ומספרם מעת לעת, על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, המתאמנים יוכלו להתעדכן באתר הסטודיו או 

  בקבלה .

  בו חלק . . על כל השיעורים להיות מתואמים מראש, מתאמן/ת אשר לא יתאם הגעתו לשיעור, לא יוכל לקחת15

  יחויב המתאמן בעלות אותו השיעור. -שעות לפני מועד אותו שיעור, ולא  12. ביטול הגעה לשיעור ייעשה 16

  . הכרטיסיות והמנויים יירכשו ויחודשו מראש .17

  . בשום מקרה לא יינתן החזר כספי עבור שיעורים שלא נוצלו .18

  ות לפני מועד השיעור (שלושה ימים) .שע 72. ההרשמה לשיעורים על בסיס מקום פנוי תחל 19

קיימים מספר שיעורים במערכת שאינם פתוחים לרישום כלל המתאמנים .שיעור נשים  / רצפת  -. סוגי שיעורים20

 םמיועד למתאמני -שיעור שיקומי  18מיועד למתאמנים מתחת לגיל , -אגן מיועד לנשים בלבד , שיעור בני נוער

פוצה ובעיות נוירולוגיות נוספות , שיעור הפועל רעננה, שיעורים פרטיים וסמי פרטיים הסובלים מפרקינסון, טרשת נ

  לא פתוחים לכלל המתאמנים .

  .  שיעורי ניסיון יש לתאם מול הקבלה בלבד, לא ניתן להירשם דרך האתר .21

  . שיעורים פרטיים יש לתאם מול הקבלה.22

  משבוע לשבוע .. במנוי לא תתאפשר העברת שיעורים שלא נוצלו 23

  . באחריות המתאמן/ת לבדוק מעת לעת את יתרת השיעורים / המנוי (באתר הסטודיו או באפליקציה)24

  . הסטודיו רשאי לבטל שיעורים בכל עת, במידה ונותר מתאמן/ת בודד/ת בשיעור25

  כשירות פעילות גופנית
. האימון בסטודיו מותנה בחתימת המתאמן/ת על הצהרת בריאות, בה הוא מתחייב/ת למסור פרטים נכונים 1

על מצבו/ה הבריאותי, כשירותו/ה, ושאין לו/ה כל מגבלות רפואיות הידועות לו/ה המונעות ממנו/ה להשתתף 

שינוי במצבו/ה הבריאותי, וכי  בשיעורי פילאטיס ריצפה ומכשירים. כמו כן מתחייב/ת המתאמן/ת להודיע על כל

במידה ולא י/תדווח על כך, הרי שכל פגיעה ונזק שיגרמו לו/ה כתוצאה משינוי זה, יחולו על אחריותו/ה בלבד, 

  ולא י/תוכל לבוא בטענות ו/או כל תביעה כנגד סטודיו קונטרולוג'י בע "מ וצוות עובדיו .

ו תחת השפעת תרופות, אלא על פי אישור רפואי . המתאמנים אינם רשאים להתאמן בהיותם פצועים א2 

  בכתב .

  . צוות הסטודיו רשאי לדרוש ממתאמן/ת להמציא אישורים בדבר מצבו/ה הבריאותי3 

  התנהגות בשטח הסטודיו, לבוש והיגיינה
  . אין הסטודיו אחראי לאובדן או גניבת חפצים בתחום הסטודיו .1

  ל מין וסוג (גם ברישיון ).. לא תותר כניסה לשטח הסטודיו עם נשק מכ2



. המתאמנים מתחייבים להגיע לסטודיו בלבוש ספורטיבי הולם. לא תותר כניסה לסטודיו ללא לבוש 3

  ספורטיבי הולם .

. על המתאמנים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם בסטודיו או סביבתו, באופן שלא יפריע לאחרים 4

ין של הסטודיו. השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת, גסה ורועשת ליהנות מהסטודיו, ולא יפגע בניהול התק

  אסור בהחלט. אסור למתאמן/ת או אורח/ת להטריד מתאמנים אחרים ו/או אנשי צוות והנהלה .

. לנוחיות המתאמנים, יש להשתיק פלאפונים בזמן השיעור. הפרה של תקנה זו תחשב לעילא להוצאת 5

  המתאמן מהשיעור .

נים להשתמש במגבת בעת שהותם ופעילותם בסטודיו, כמו כן על המתאמנים לשמור על . על המתאמ6 

  מכשירי האימון, ולנגבם לאחר השימוש .

. על המתאמנים חלה החובה לשמור על כללי הזהירות והבטיחות ולהישמע בכל עת להוראות המדריכים 7 

כללי השימוש והנימוס הנהוגים בסטודיו, " דינה הפרה של -ו/או המאמנים הנמצאים בסטודיו. עבירת משמעת 

ציות להוראות הצוות של הסטודיו ו/או כל הפרה אחרת של הוראות כתב זה .  מתאמן/ ית / תנהג על פי 

ח הסטודיו וכן לסיים את חברות הוראות כתב זה ולא הסטודיו רשאי להודיע למתאמן/ת לעזוב לאלתר את שט

ר או להשעותה לתקופה אשר תראה לו, הכל בהחלטה מנומקת מתאמן/ת אשר עבר עבירת משמעת לאלתה

מבלי שהמתאמן/ ית / תהיה זכאי /ת להחזר דמי המנוי. הסטודיו לא יהיה רשאי לעשות שימוש בסעיף זה, 

  אלא אם כן ניתנה למתאמן/ת הזדמנות לומר את דברו/ה בנושא

  כללי
נויים ו/או את התקנון ללא צורך בהודעה . הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המ1

מראש. כמו כן מבלי לגרוע לעיל, לקצר או להאריך את שעות הפעילות הסטודיו מעת לעת, ללא הודעה 

  מוקדמת למתאמנים, ומבלי לנמק החלטתה .

. הסטודיו אינו אחראי לספק מקומות חניה למתאמנים במידה והסדרי החניה כרוכים בתשלום, הרי 2 

זה יחול על המתאמן/ת בלבד. הסדרי החניה הקיימים עשויים להשתנות מעת לעת בלא צורך שתשלום 

  בהודעה מראש למתאמנים. אין כל קשר בין דמי מנוי לבין הסדרי החניה .

. על המתאמנים ואורחיהם לסיים את פעילותם בסטודיו, לפני סגירת הסטודיו, ולעזוב את שטח הסטודיו לכל 3

  ה .המאוחר בשעת הסגיר

עבור כל ₪  20במקרים של החלפת אמצעי תשלום עבור המנוי. ₪  50. הנהלת הסטודיו תגבה סכום של 4

  צ'ק שחזר ולא כובד .

. המתאמנים יחשבו כאילו קראו, הבינו והסכימו לתנאי הוראות התקנון, ומסכימים לפעול בהתאם מרגע 5

  שהחלו להתאמן בסטודיו.

  נים, תיחשב כהפרה חמורה, ועשויה לגרום להפסקת החברות במועדון .. הפרת תקנון זה, על סעיפיו השו6

. מתאמן/ת הנהנה/ת מסבסוד דמי המנוי וסכום הסבסוד לא שולם במלואו, י/תהיה רשאי/ת לשלם בעצמו/ה 7 

את סכום הסבסוד שלא שולם בפועל. לחילופין, הסטודיו יהיה רשאי לקצר את תקופת המנוי שטרם נוצלה לפי 

  של דמי המנוי הלא מסובסדים למלוא סכום המנוי כולל הסבסוד .  יחס חלקם

  . הכותרות בכתב זה נועדו לצורך התמצאות בלבד והן לא תשתמשנה בפירושו8

  הצהרת המתאמן
להוראות  השתתפותי בפעילות בסטודיו לפילאטיס קונטרולוג'י בע"מ הינה באחריותי, והריני מתחייב להישמע

 ן לסטודיו קונטרולוג'י בע"מ אחריות לנזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאההסטודיו והמדריכים, ואי

 מרשלנותי, ו/או אי ציותי להוראות ההנהלה והמדריכים כפי שיינתנו מזמן לזמן, הגם שהובהר לי כי לסטודיו



בטופס  קונטרולוג'י בע"מ יש ביטוח מקיף לסטודיו. הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את תקנון החברה כמפורט

זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כמתאמן/ת בסטודיו קונטרולוג'י בע"מ, הבנתי את תוכנו 

 ומשמעותו ,ומתחייב לפעול בהתאם לתקנון הסטודיו והוראות ההנהלה


