אוניברסיטת חיפה
מרכז הספורט
תקנון מועדון הכושר – תשע"ו
 .1אופן הפעילות וכללי ההתנהגות במועדון הכושר של אוניברסיטת חיפה ("מועדון הכושר")
א.

הכניסה למועדון הכושר תותר רק עם הפקדת כרטיס המנוי (הכולל תמונה לזיהוי המנוי)
אצל האחראי במקום.

ב.

כרטיס המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה .במקרה של אבדן הכרטיס יש להודיע מיד
למזכירות .הנפקת כרטיס חדש כרוכה בתשלום

ג.

קבלת כרטיס למועדון הכושר מותנית במסירת אישור רפואי מיוחד המתיר להתאמן
במועדון כושר (בהתאם לפורמט הקיים במועדון) אשר יש לחדשו אחת ל 5 -שנים.

ד.

המנוי מתחייב לדווח בכל מקרה של שינוי במצבו הבריאותי.

ה.

מנוי לא יחל להתאמן במועדון הכושר לפני שקיבל הדרכה ממדריך המועדון על דרכי
ההפעלה של המכשירים.

ו.

במהלך הפעילות במועדון הכושר יש לשמור על שקט ,על ניקיון ועל שלמות המועדון
והמתקנים שבו.

ז.

אין להכניס אורחים למועדון הכושר.

ח.

הכניסה למועדון הכושר בתלבושת ספורט מתאימה ובנעלי ספורט בלבד .יש להצטייד במגבת
אישית לכל אימון.

ט.

מובהר כי כל הפעילויות במועדון הנעשות על ידי המנוי הינן על אחריותו האישית .הנהלת
המועדון ממליצה למשתמשי מועדון הכושר לעבור בכל שנה בדיקה רפואית המאשרת עיסוק
במאמץ גופני ולבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות.

י.

הכנסת בעלי חיים למועדון הכושר אסורה בהחלט.

יא .יש לשמור על אוירה ספורטיבית ולהישמע להוראות עובדי היחידה הרשאים להוציא
ממועדון הכושר אדם שהתנהגותו אינה הולמת ,ולהשעותו מהמשך פעילות עד לברור עם
הנהלת המועדון .הנהלת מועדון הכושר רשאית להשעות ו/או להרחיק מכל פעילות במועדון
הכושר חבר שהתנהגותו אינה הולמת או אינה בהתאם לתקנון זה וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדית.
יב.

הכנסת דברי מאכל ומשקה ,עישון ,החלפת בגדים ו/או אחסונם במועדון הכושר – אסורה
בהחלט.

יג.

כל מנוי חייב להחזיר את הציוד למקומו בתום הפעילות.

יד .על המנוי לדווח להנהלה מיד עם היוודע לו:
 על כל חריגה מתקנון המועדון.
 על כל תקלה ו/או נזק בציוד ובמתקני המועדון.
 על כל פציעה.
טו .לפני תחילת הפעילות יש לבצע חימום כללי.
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טז .יש להקפיד על ביצוע נכון של התרגילים ,ע"פ הוראות האחראי במקום.
 .2מועדי ושעות פעילות המועדון
א.

שעות הפעילות במועדון הכושר יהיו בהתאם ללוח שעות המפרסם במזכירות .ההנהלה רשאית
לשנות או לקצר את מועדי הפעילות בכל עת על פי צרכיה.

ב.

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור מעת לעת את חדר הכושר לצורך שיפוצים או
לצרכים אחרים .הודעה על כך תפורסם על גבי לוחות המודעות מבעוד מועד.

 .3ציוד ומתקנים
א.

קיים מועדון כושר אחד הכולל תחנות שונות לחיזוק השרירים ופיתוחם ,משקולות חופשיים
ומכשירים אירוביים (אופני ארגומטר ,מדרגות ,מסילה נעה וכו').

ב.

הנהלת המועדון רשאית לתבוע תשלום עבור נזק ו/או אובדן ציוד במועדון.

ג.

אין להוציא ציוד  /מכשור כלשהו מתחומי המועדון.

ד.

אין הנהלת המועדון אחראית לכל נזק שייגרם או לאובדן ציוד אישי וחפצי ערך של המנויים.

 .4שירות תאים אישיים
ניתן לשכור תא אישי למשך שנה בתעריף שייקבע מעת לעת.
 .5מחירון
להלן מחיר המנוי בהתאם לסוג ותקופת המנוי:
סטודנט

עובד אוניברסיטה

אחר

סוג המנוי
דמי מנוי לשנה אחת ()₪

650

850

1700

מחיר חודשי במסלול חלופי
()₪

88

124

248

מנוי יכנס לתוקף החל ממועד הנפקתו על ידי המועדון.
 .6ביטול עסקה
א.

לא תתאפשר "הקפאת" מנוי.

ב.

על ביטול עסקה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א .1981-לנוחיותך מפורטות הוראות אלה
בסעיפים ג' ו-ד' להלן:

ג.

ביטול עסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת ביטול בכתב למועדון.
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ד.

במקרה של ביטול עסקה על ידי המנוי ,המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את החיוב.
אולם אם נכנס המנוי לתוקף ,המועדון רשאי לגבות תשלומים כמפורט להלן:
החלק היחסי מהתמורה בעסקה בעד זכות השימוש שיש למנוי בתקופה שעד למועד כניסת
.1
הביטול לתוקף; וכן
דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו נכנס המנוי לתוקף ועד מועד כניסת
.2
הביטול לתוקף ,בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי
(כמפורט בסעיף  5לעיל).
דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים להלן( :א)  25%מהתמורה עבור המנוי
אם בוטל בשלישי הראשון של תקופת המנוי;  20%מהתמורה עבור המנוי אם בוטל בשליש
השני של תקופת המנוי;  17%מהתמורה עבור המנוי אם בוטל בשליש האחרון של תקופת

המנוי; או (ב) הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול בעד יתרת תקופת המנוי ממועד
כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תוקף המנוי.
 .7נגישות לשירות
א .לבקשת אדם עם מוגבלות:
 .1יינתן הסבר מפורט לגבי השירות הניתן במרכז הספורט לרבות סיור מודרך במקום.
 .2יינתן ההסבר בשפה הולמת למוגבלות .במידת הצורך יוקראו הנהלים וההוראות למבקש.
 .3יודפסו הוראות והנחיות בגודל אותיות מותאם
 .4יוכל להסתייע בחיית שרות בקבלת השירות.
 .5יוכל להסתייע במלווה בקבלת השירות( .המלווה יהיה פטור מתשלום כניסה למקום)
 .6יודרך בכל הקשור לפעילות בחדר הכושר
 .7יפורסמו האפשרויות להנגשת השירות באתר מרכז הספורט.
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קראתי את תקנון מועדון הכושר ואני מסכים לכל האמור בו:

שם מלא:

______________

ת"ז:

______________

חתימה:

______________

תאריך:

______________
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