תקנון קרוספיט פנדה

בטיחות וכשירות
.1אני )החתום מטה( מבין כי קרוספיט היא תוכנית כושר-גופני ,ואני מבין כי באימוני קרוספיט ישנו סיכון
כמו בכל תוכנית אימון לתאונות ופציעות .צוות ב"קרוספיט פנדה" יעשה כל מאמץ כדי להכשיר אותי ולתת
לי את הכלים הטובים ביותר על מנת להגיע לתוצאות ,עם זאת ,אני אהיה האחראי הבלעדי לתוצאות שלי,
כמו גם לבריאות ולבטיחות.
.2אני מבין כי אימוני קרוספיט יכולים להיות קשים פיזית ומנטלית ואני אהיה אחראי להקפיד על כללי
הבטיחות שהוצגו לפני ועל רמת המאמץ שהותאמה לי ע"י צוות המדריכים במידת הצורך.
.3אני לוקח אחריות מלאה על כל פציעה שנגרמה לי ,למתאמן אחר או לצוות המדריכים עקב רשלנות שלי
ואי שמירה על כללי הבטיחות שהועברו לי.
.4אני מאשר כי אין לי מגבלות פיזיות או מחלה אשר יכולים לסכן את חיי או חיי אדם אחרים באופן מידי
בעקבות השתתפותי באימוני קרוספיט.

נהלים והרשמה
.5אני מודע כי עלי למלא טופס הצהרת בריאות שיתחדש אחת לשנתיים ולחתום עליו .
.6אני מאשר בזאת למדריכים להעניק לי עזרה ראשונה במקרה של פציעה ולהזעיק טיפול רפואי דחוף במידת
הצורך או להפנות אותי למוסד רפואי לקבלת סיוע מתאים.
.7אני מבין כי ניתן להגיע להתאמן במועדון בהתאם לשעות הפעילות המפורסמות באתר ומבין כי השעות
עשויות להשתנות ולהתעדכן מפעם לפעם ,בהתאם לשיקולי המועדון.
.8ידוע לי כי הגעה למועדון כרוכה בהרשמה מראש במערכת ההרשמה מראש בלבד .מובן וברור לי כי לא
ניתן להגיע לשיעור ללא הרשמה מוקדמת במערכת ההרשמה של המועדון.
.9ברור לי כי עליי לסמן את נוכחותי בעת הגעתי למועדון .במידה ולא אוכל להגיע לשעה אליה אני רשום עלי
לבטל את הרשמתי במערכת לפחות שעה טרם תחילת השיעור אליו אני רשום.
.10אני מבין כי כל נזק שנגרם לציוד של "קרוספיט פנדה" עקב רשלנות שלי יכוסה במלואו מכיסי על פי שווי
ערך הציוד ביום בו נגרם הנזק.
.11ידוע לי כי "קרוספיט פנדה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל מנוי עקב התנהגות בלתי הולמת או
אי ציות לחוקי המועדון.
.12אני מאשר בזאת ל"קרוספיט פנדה" לעשות שימוש בתמונות וסרטונים שצולמו במועדון ובהם אני מופיע,
תוך ידיעה כי לא יעשה בהם שימוש חריג פרט להצגת הפעילות במועדון באתר האינטרנט של "קרוספיט
פנדה" וברשתות החברתיות
.13
סדנת יסודות ותנאי מנוי
.14אני מבין כי על מנת להשתתף באימונים הקבוצתיים עלי לעבור סדנת יסודות בת שני מפגשים בהם אלמד
ואתרגל את תרגילי הבסיס בקרוספיט.
ברור לי כי ללא השלמת הסדנא או קבלת אישור מפורש מהמנהל המקצועי לא ניתן להתאמן במועדון.
.15ההרשמה לסדנת יסודות תעשה מראש וניתנת לביטול עד  24שעות לפני מועד הסדנא .לא ניתן לקבל
החזר כספי רטרואקטיבי במידה ולא הגעתי לסדנא.
.16המנוי הוא מנוי אישי ואינו ניתן להעברה.

.17הלקוח רשאי להקפיא את המנוי פעם אחת בכל שנה קלנדרית לתקופה שלא עולה על שבועיים .תקופה
זאת תתווסף לסוף המנוי של הלקוח בסוף המנוי ולא תזוכה כספית במקרה של ביטול מנוי.
.18אני מבין כי לא ניתן לקבל הקפאה של המנוי בשל כל סיבה למעט בעיה רפואית שלא מאפשרת אימונים
)באישור רופא(.
.19אני מתחייב בזאת להקפיד להסדיר תשלום מיד לאחר קבלת ההודעה על כך ומבין כי לא אוכל לקחת חלק
בכל פעילות של "קרוספיט פנדה" כל עוד לא עשיתי זאת.
.20המנוי הוא מנוי חודשי מתחדש חודש בחודשו עד לבקשת הלקוח לבטלו.
.21ביטול המנוי יעשה לבקשת הלקוח בכתב או במסרון בהתרעה של  4שבועות מתחילת חיוב עבור חודש
מינוי חדש .לא נוכל לבטל כל חיוב שבוצע מוקדם )או באותו יום( למועד בקשת הביטול.
.22המנוי מאפשר להגיע למועדון אך ורק בהתאם לתנאי המסלול בו בחר הלקוח ) 2/4או  7פעמים בשבוע(
ובכל מקרה לא ניתן להגיע ליותר משיעור קבוצתי )בהנחיית מאמן( אחד ואופן ג'ים אחד ביום.

