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שם המנוי    ת.ז.    כתובת   

מנוי  מס'  המנוי     תוקף  המנוי     סוג  לידה     תאריך 

אנו שמחים על הצטרפותך למרכז הספורט של נווה יעקב. אנא קרא/י בעיון את התקנון.
תקופת המנוי:  מיום ההרשמה ולתקופה בגינה שולם המנוי. לשימוש בחדר הכושר יש לחתום על הצהרת בריאות ולשלם 65 ₪ דמי ביטוח שנתי. 

מתאמן/ת מתחת לגיל 18 חייב/ת בהצגת אישור הורים חתום. חידוש מנוי ייעשה לפי התעריפים החלים בעת חידושו. 

הנחה:  המבקשים הנחה רשאים להגיש בקשה לוועדת הנחות בצירוף המסמכים הנדרשים ע"י הוועדה המפורטים בטופס הבקשה.

ומועדי  חגי  ונפרדת. במהלך  מעורבת  לפעילות  השנה  לתקופות  פעם  מידי  המפורסם  הזמנים  לוח  עפ"י  פועל  הספורט  מרכז  הספורט:  מרכז  פעילות 
ישראל, המרכז יפעל בשעות ובמתכונת מצומצמת. הודעה תינתן מראש על לוחות המודעות. 

שינוי זמני הפעילות לא תהווה עילה ו/או תביעה כלשהי כלפי המנהל הקהילתי, מרכז הספורט ,מנהליו ועובדיו לפיצוי כלשהו.

ביטול מנוי:  על פי החוק להגנת הצרכן, ניתן לבטל מנוי בהודעה מוקדמת בכתב של 30 יום ובהשלמה למחיר מנוי עפ"י מחירון לתקופה בה המנוי היה פעיל 
ולא למחיר המנוי שעשה. דמי ביטוח חדר הכושר אינם מוחזרים בשום מקרה. אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה. דמי ביטול מנוי הינם 100 ₪.

הקפאת מנוי:  במנוי שנתי, ניתן לקבל הקפאה של מינימום 14 יום ומקסימום חודש. אישורי מחלה יתקבלו מרופא מקצועי בלבד ולא מרופא משפחה 

תג כניסה: זכות השימוש במתקני המרכז תתאפשר רק בהעברת תג בקורא תגים בכל ביקור במרכז. לא תתאפשר כניסה ללא תג . השימוש בתג המנוי 
והזכויות אותן הוא מקנה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. לכל מנוי יונפק תג אישי.

הכירות אישית אינה אפשרות כניסה למתקנים ולפעילות המרכז. הנפקת תג שאבד כרוכה בעלות של 25 ₪ .

שימוש בתקנים: השתתפות בפעילויות הספורט תתבצע אך ורק בתלבושת מתאימה )בגדי ספורט, גרביים, נעלי ספורט ומגבת(. המשתמשים במיתקנים 
ומשתתפים בחוגים למיניהם עושים זאת על אחריותם. לא תתאפשר כניסת ילדים, תינוקות ועגלות לשום פעילות ספורט במרכז.

)ארונית, תא( העומד לשימושכם על בסיס  לו. הלוקר  ומחוצה  אינם אחראים לאבידות, גניבות בשטח מרכז הספורט  ועובדיו  הנהלת מרכז הספורט 
ביקורכם במקום הינם באחריותכם. ניתן לשכור ארונית לשימוש קבוע במחיר 20 ₪ לחודש. ארוניות  נעולות שלא הושכרו יפרצו הנהלת מרכז הספורט 

ועובדיו אינם אחראים לתכולתם.

במידה ורכשת כרטיסייה: יש לעבור במזכירות ולנקב  את הכרטיסייה לפני הכניסה לאימון. יש להגיע לשיעורים 5 דקות לפני תחילתם. לא תותר כניסה 
לשיעורים לאחר מועד תחילתם. אין לפתוח את דלתות החדר בו מתקיים השיעור בזמן מהלכו. מספר המשתתפים בשיעורים מסוימים מוגבל וייקבע מראש 

על ידי הנהלת המרכז. 

יש להישמע להוראות המדריכים בחדר הכושר והחוגים וכן להוראות עובדי מרכז הספורט והשילוט במקום!                                                                                                      

כלי זכוכית:  חל איסור מוחלט להכנסת כלי זכוכית, בקבוקים וחרסינה לשטח מרכז הספורט.

בעלי חיים:  למעט כלבי נחייה לעיוורים חל איסור מוחלט להכניסם לשטח מרכז הספורט.

בריכת השחייה:  אסורה הרחצה בבריכה ללא נוכחות מציל. חובה להתקלח טרם הכניסה למים. מומלץ לנעול נעלי גומי עד לשפת הבריכה. הכניסה 
בבגד ים בלבד. המעוניינים ללבוש חולצה יכולים רק כאשר צבעה לבן. בעלי שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים.
אסורה הריצה בשטח הבריכה ומסביבה. הקפיצה למים אסורה. אין לעשן ולהבעיר אש בשטח הבריכה ובחצרותיו. 

אחזקה:  הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הבריכה ו/או אחד ממתקניה ולא להתיר שימוש לתיקון ואחזקה. למנוי לא תהיה 
עילה ו/או תביעה כלשהי כלפי המנהל הקהילתי, מרכז הספורט , מנהליו ועובדיו לפיצוי כלשהו. 

אני מאשר/ת בזאת כי קראתי את התקנון ואני מסכים/ה לתנאים הנ"ל:

תאריך   שם  ת.ז 

חתימה 

תקנון מרכז הספורט נווה יעקב


