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 בס"ד

 מועדון קרוספיט גוש –תנאי הרשמה ותשלום 
 

 :התשלום הסדרת

 למועד הם בהתאם למחירים המפורסמים על יד המועדון, ונכונים, המועדון באימוני השתתפות עבור המשולמים הסכומים
 .ההרשמה

 הסכומים את ,בחשבון לחיוב להרשאה בהתאם חשבונם על לחייב המועדון לבעלי הרשאה נותנים לאימונים הנרשמים
 .ידם על כמתחייב והתוספות השינויים מן כמתחייב וההפרשים

 .במועדון האימונים יתאפשרו לא מראש התשלום הסדרת ללא

 .תקופת המנוי תום לפני ההרשמה את מחדש יסדירו, המנוי תקופת תום לאחר להמשיך המעוניינים ותיקים מנויים

 יעור ניסיון:ש

ם חדשים בלבד. במידה והמתאמן יחליט לא להמשיך, לא יחויב עבור השתתפות באימון. שיעור ניסיון יתאפשר למתאמני
 במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא, כולל שיעור הניסיון.

 הפסקה/ביטול/הקפאה/שינוי של מנוי:

  crossfitgush@gmail.com  :לכל שינוי במנוי )בכותרת לסעיף זה(, יש להודיע בכתב, במייל

 בחודש הקודם לחודש בו חל השינוי. 25 -עד ה

 כאשר הודעה על שינוי או ביטול תתקבל לאחר התאריך הנ"ל, השינוי יחול רק בחודש שלאחר מכן.

 ביטול או שינוי יתקבל רק לאחר אישור המועדון בכתב. לא יתקבל זיכוי רטרואקטיבי.

 י:שינוי במסלול המנו

 כל מתאמן רשאי לשנות את היקף האימונים החודשיים על פי המסלול בו בחר.

 למתאמנים ותיקים מאוד )במועדון מעל שנתיים רצופות(, תעמוד הזכות לשינוי עד פעמיים בשנה ללא דמי ניהול.

 למתאמנים ותיקים )במועדון מעל שנה רצופה(, תעמוד הזכות לשינוי פעם בשנה ללא דמי ניהול.

 על הורדה בהיקף האימונים. עליה בהיקף האימונים לא תחויב בדמי ניהול. ₪ 30המתאמנים יחויבו בדמי ניהול בסך  שאר

 הקפאת מנוי:

 חודשים ומעלה. 7הקפאת מנוי אפשרית למנויים מבוגרים, המתחייבים למסלול של 

 ם.יחודשי ועד רצופיםשבועיים  הקפאת מנוי אפשרית רק לתקופה של מינימום

את מנוי אפשרית רק פעם אחת בשנה. מעבר לכך, הקפאת מנוי נוספת אפשרית רק בגלל סיבה מוצדקת: מילואים, הקפ
 וכי"ב., מחלה ממושכת, פציעה, היריון ולידה )ליולדת(

בזמן הקפאת המנוי, ימשיך המתאמן לשלם עבור המנוי בהתאם למסלול שבחר. בתום תקופת המנוי יתאפשר למתאמן 
 מונים שהחסיר בתקופת ההקפאה ללא תשלום.להשלים את האי

 ביטול או הפסקת מנוי:

 כל מתאמן רשאי להפסיק או לבטל מנוי.

 בחודש הקודם לחודש הפסקת האימונים.  25 -ניתן להודיע על הפסקה באימונים או ביטול מנוי, עד ה

ת בהפרש בין המסלול לו התחייב במידה ולא השלים המתאמן את מספר החודשים במסלול לו התחייב, יחויב רטרואקטיבי
 והמסלול בו התאמן בפועל, על כל התקופה שהתאמן עד מועד ההודעה על הפסקת המנוי. 

מתאמן שנאלץ להפסיק את האימונים במועדון באופן פתאומי, בגלל פציעה, או מחלה הדורשות הפסקת אימונים ממושכת, 
ואין ביכולתו להקפיא את המנוי, יקבל החזר מהמועדון על תשלומים שבוצעו עבור אימונים שלא היה באפשרותו להשתתף 

 , בשל הסיבה להפסקה.בהם

 לא. לאימונים הגיע לא אם גם יחויב מנוי הפסקת על הודיע שלא מתאמן. חודש כל תחילתב אוטומטי באופן מתחדש מנוי
 .רטרואקטיבי החזר יתאפשר
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 תשלום על אימונים בודדים:

 ככלל, התשלום למועדון הוא עבור חודש מלא ולא יתאפשר תשלום או החזר עבור אימונים בחלק מהחודש.

 .אימוןל 60₪עריף של אמן בתשלום חד פעמי בתאורחים יוכלו להת

 במקרים חריגים ומוצדקים, על פי שיקול דעת בעלי המועדון, יתאפשר תשלום על אימונים בודדים למתאמנים רשומים
 לאימון. 60₪במועדון בתעריף 

 החזר תשלום:

, אלא אם החזר תשלום למתאמנים על ידי המועדון, בגלל הפסקה או ביטול מנוי, יתבצע באופן בו שילם המתאמן למועדון
 הוסכם אחרת בין שני הצדדים.

 נהלים כלליים:

כל מתאמן רשאי להגיע לאימונים השונים במהלך השבוע על פי בחירתו, בהתאם לגילו, מינו, וסוג המנוי שלו. לנוער 
 יתאפשרו אימונים בשעות מבוגרים על פי שיקול דעת מנהל המועדון ובאישורו.

 החודש על מנת להשלים את מספר האימונים החודשיים בהתאם לסוג המנוי.ניתן להשלים אימונים שהוחסרו במהלך 

לפני הגעתו לאימון. מתאמנים שלא נרשמו,  R BOXעל כל מתאמן המעוניין להגיע לשיעורי המבוגרים, להירשם דרך תוכנת 

 יורשו להיכנס לאימון על בסיס מקום פנוי, ועל פי שיקול דעת המאמן.

 ם, להירשם לסדנת יסודות, הנפתחת מעת לעת בהתאם למספר הנרשמים.על מתאמנים מבוגרים חדשי

 האימונים מתקיימים במועדון במהלך כל השנה, בהתאם לתוכנית המפורסמת ע"י המועדון.  

במועדי ישראל, בצומות, ובימי זיכרון לא יתקיימו אימונים. בחוה"מ, בחנוכה  ובמהלך חופשת הקיץ יתקיימו אימונים לפי 
 שיישלחו מראש.עדכונים 

 אימוני ילדים ונוער יתקיימו מתחילת ספטמבר עד סוף יוני, בהתאמה לימי הלימודים והחופשות בבתי הספר הממלכתיים. 

המועדון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בלוחות הזמנים, להוסיף, להוריד ולשנות שעות אימון לפי הצורך ולאחר 
 הודעה לכלל המתאמנים במועדון.

ללא חתימה על  .הצהרת בריאות חתום על הסכם זה, ועל נספחיו: טופס הרשמה, וכרטיס מתאמן הכולל:כל מתאמן ל על
 מסמכים אלה לא תתאפשר הרשמה למועדון.

 

 ואני מסכים עם הנאמר לעיל:, הבנתי קראתי

  למתאמן בוגר:

 :_____________  ךתארי  _______:____________חתימה    _____שם המתאמן:_________________

 :_____________  תאריך  _______:____________חתימה    _____שם המתאמן:_________________

  למתאמנים קטינים:

 שמות המתאמנים: _________________   __________________   ____________________  

 __________________ 

 

 :_____________  תאריך   ______:___________חתימה   ________: _____________האפוטרופוס/ההורה שם

 


