תקנון ונהלים להצטרפות לקאנטרי שערי תקווה

בריכה:לתקופה מתאריך  24/05/19עד לתאריך 22/10/2019
חדר כושר :לתקופה מתאריך  01/05/19עד לתאריך 30/04/2020

תנאי ההצטרפות מחייבים למועדון
המועדון בתנאים אלה משמעו מועדון הספורט "שערי תקווה" ,לרבות המפעילים אותו,
הפועלים בשמו והמייצגים אותו.
מטרת הכתוב בתנאי ההצטרפות הינה לקבוע סטנדרטים של התנהגות אשר יעצימו את חוויית השימוש
של המנויים במתקני המועדון.
.1

מנויים הנרשמים למועדון לתקופה המצויינת לעיל וישלמו את התשלומים שנקבעו להם במלואם
ובמועדם ,יהיו זכאים ליהנות מכל שירותי המועדון למעט חדר הכושר אלא אם כן שילמו גם את
התשלום הנוסף בגינם ,בהתאם לתנאים המחייבים שנקבעו ע"י המועדון

.2

המנוי מתחייב לשלם למועדון את כל הסכומים המגיעים ממנו עפ"י קביעת המועדון ,לרבות בגין דמי
מנוי .סדרי הרישום ונוהל הרישום יקבע על ידי המועדון ויחייב את המנויים.
תשלום דמי המנוי הינו לכל התקופה המצוינת לעיל ,והסדר התשלומים נעשה לנוחות המנויים
בלבד .מובהר בזה כי אי ניצול המתקנים בחלק מהתקופה או כולה ,לא יזכה את המנוי בהפסקת
ו/או הקפאת המנוי ו/או בהחזרת ו/או קיזוז ו/או אי תשלום תשלומים כלשהם.

.3

המנוי מתחייב לשמור על כללי ההתנהגות שנקבעו במועדון ,ולהימנע מכל מעשה או מחדל אשר יש
בהם משום סיכון לפגיעה ברכוש ,של המועדון או של אחרים ,או בנפש ו/או להפרעה למנויים
אחרים לעשות שימוש במתקני המועדון ו/או הפרעה לנציגי המועדון בביצוע תפקידם.

.4

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להפסיק חלק מהפעילויות
במועדון ,ובמקרה שכזה ,לא יהווה הדבר עילה להשבת כספים או לפיצוי כלשהו .
מבלי לפגוע באמור לעיל ,שומרת לעצמה הנהלת המועדון את הזכות לסגור או לשנות או להפסיק
את פעילות המועדון ,כולה או חלקה ,לצורך אחזקה שוטפת ,אירועים מיוחדים ,דרישת רשויות וכו'.

.5

השתתפות המנויים בפעילויות המועדון ,מכל סוג שהוא ,הינה על אחריותו האישית ו/או על אחריות
אפוטרופסו ,לפי העניין.
מבלי שהדבר יטיל עליו חבות כלשהי ,ממליץ המועדון למנויים לערוך ביטוח אישי ,המכסה ,בין
השאר ,גם פגיעות במסגרת פעילות גופנית וספורט.

.6

כל אדם ,מגיל  3ומעלה ,מחויב להציג תג כניסה אישי (צ'יפ אישי) בכניסה למועדון .המועדון רשאי
למנוע את כניסתו של כל מנוי שאינו נושא תג כניסה אישי.
תג הכניסה הינו אישי ואינו ניתן להעברה .תג שיועבר לגורם אחר ,יוחרם.
במקרה של אובדן תג הכניסה ,ישלם המנוי סכום שנקבע ע"י ההנהלה ,תמורת הנפקת תג חדש.

 .7האנשים המשתמשים בבריכה ובמתקני המועדון עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין המועדון
אחראי לכל תאונה ,פגיעה אישית ,קלקול או נזק אשר יגרם לפרט או לרכוש.
המנוי יהיה אחראי בלעדית לחפציו האישיים בעת שהייתו בתחומי המועדון ,ומובהר בזה
במפורש כי המועדון לא יהיה אחראי ,בשום אופן שהוא ,לרכוש המנויים ,לרבות לגניבות או
לאבידות בשטח המועדון.
.8

הנהלת המועדון תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר אופן השימוש בבריכה ובמתקני המועדון
השונים ,ובמקרה שכזה יהוו הוראות אלה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפות אלה ,והמנוי יהיה
מחוייב בהם .הוראות אלה תפורסמנה ע"י המועדון בתחומי המועדון ו/או באתר האינטרנט של
המועדון או של הועד המקומי "שערי תקווה" ו/או בדיוור.

.9

למועדון יש שיקול דעת בלעדי בקביעת מדיניות הצטרפות המנויים למועדון ,ולמנוי לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה כלפי המועדון או מנהליו בקשר לכך.

 .10מבלי לפגוע בהוראות שתינתנה ע"י המועדון מעת לעת ,לרבות הוראות והנחיות שתפורסמנה
בשטח המועדון ,מובהר בזה כי כללי השימוש המחייבים במתקנים השונים הינם כדלקמן:

חדר כושר
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

הכניסה לחדר הכושר הינה מגיל  14ומעלה בלבד ,ותתאפשר רק למנויים אשר שילמו את
התשלום בגין המנוי לחדר הכושר ,כפי שנקבע ע"י המועדון .
יש להעביר למדריך חדר הכושר אישור רפואי/הצהרת בריאות המורה על כשירות להתאמן בחדר
הכושר ,מידי שנה ע"פ חוק הספורט .מנוי שלא ימסור אישור כאמור ,אינו רשאי לעשות כל
שימוש בחדר הכושר.
האחריות להתאמת כושרו הרפואי והגופני של המנוי במתקני חדר הכושר ,הינה על המנוי בלבד.
לצורך הכנת כרטיס חדר כושר למי שלא נרשם כמנוי יש להעביר למשרד תמונת פספורט וצילום
ת.ז כולל ספח מעודכן.
השימוש בחדר הכושר הינו אך ורק בבגדי ובנעלי ספורט.
יש להגיע עם מגבת גדולה לכל אימון ,ולפרוס אותה על כל מכשיר בו נעשה שימוש.
יש לנגב את המכשירים בתום השימוש.
הכנסת דברי מזון וכוסות שתיה (למעט בבקבוקי שתיה אישיים) לחדר הכושר – אסורה.
השימוש בטלפונים סלולאריים בחדר הכושר – אסור.
יש להישמע להנחיות המדריך בדבר אופי השימוש במכשירים השונים.
בזמן עומס ו/או במקרה של הוראה של מדריך חדר הכושר ,השימוש במכשירי האירובי
(הליכונים ,אופניים וקרוס -טריינרים) מוגבל למשך הזמן שקבע מנהל חדר הכושר ולא יותר מ-
 40דקות.
במהלך אימון משקולות יש להקפיד על מרווח ביטחון מהמתאמנים האחרים ,על סגירה מתאימה
של סוגרי מוטות המשקולות ועל החזרת המשקולות למקומן בגמר השימוש.
מנויים חדשים חייבים לקבל הדרכה ראשונית מהמדריך בחדר הכושר לפני תחילת אימון.
מומלץ להיעזר במדריך לבניית תוכנית אימונים ראשונית ולעדכנה מידי מספר חודשים.

ביטול מנוי בחדר כושר:
על פי תיקון  37לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את המנוי בחדר כושר בלד על פי הכללים
הבאים:
בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד,באמצעות דואר רשום או בדואר אלקטרוני או
בפקסימיליה ,בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות.
ביטול העסקה יעשה חודש אחרי שהחבר יבקש להפסיק את המנוי .בגין חודש זה ,יגבה סכום
החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש).
בנוסף לאמור לעיל ,יגבו מהחבר דמי ביטול ,שיהיו לפי הנמוך מבין האפשרויות הבאות-:
א .דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד כניסת
הביטול לתוקף.
ב .דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים במקרים הבאים-
 .1דמי ביטול של  25%מסך כל המנוי (כולל דמי רישום) אם הביטול נעשה בשליש
הראשון של התקופה הקצובה.
 .2דמי ביטול של  20%מסך כל המנוי (כולל דמי רישום) אם הביטול נעשה בשליש
השני של התקופה הקצובה.
 .3דמי ביטול של  17%מסך כל המנוי (כולל דמי רישום) אם הביטול נעשה בשליש
השלישי של התקופה הקצובה.
ג .הסכום שהיה על החבר לשלם ללא הביטול ,בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול
לתוקף ועד לתום העסקה.

חוג ספינינג
.1השתתפות בחוג הספינינג לבעלי מנוי לחדר כושר שנתי בלבד ללא עלות.
 .2הכניסה מגיל  18בלבד.
 .3חובה הצגת אישור רפואי/הצהרת בריאות המורה על כשירות להתאמן בחוג הספינינג,
מידי שנה ע"פ חוק הספורט .מנוי שלא ימסור אישור כאמור ,אינו רשאי לעשות כל שימוש
בחוג הספינינג.
 .4השתתפות בחוג הספינינג מותנית בהרשמה מראש.
* מיקום ומספרי האופניים בחדר הספינינג קבועים וחל איסור מוחלט להזיז או לשנות.
* בכל נושא הקשור לרישום או ביטול של שיעורי ספינינג ניתן לפנות למשרדי הקאנטרי.

סאונה יבשה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הכניסה מותרת לגילאי  18ומעלה ,לבעלי כושר בריאות תקין.
הכניסה לסאונה לנשים בהריון אסורה.
האחריות על המשתמש בלבד.
זמן השהייה המרבי הוא :עד גיל  10 – 45דקות בלבד ,מעל גיל  5 – 45דקות בלבד.
אין להיכנס לסאונה מיד לאחר פעילות גופנית (יש להמתין לפחות  30דקות).
לפני הכניסה לסאונה יש להתקלח כראוי.
יש להצטייד במגבת אישית בכניסה לסאונה היבשה.
אסור לשפוך מים על אבני התנור בסאונה.
אסור להכניס דברי מאכל/שתייה לסאונה.
אסור לעשן בסאונה.
זמני ההפעלה יקבעו ע"י הנהלת הקאנטרי.
הוראות הכניסה והשהייה בסאונה מחייבות את כל המשתתפים.

בריכה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

יש להישמע להוראות המציל.
כניסת תינוקות וילדים שאינם יודעים לשחות ,מורשית אך ורק בליווי מבוגר (מעל גיל .)18
אין להכניס תינוקות לבריכה שטרם נגמלו מהשימוש בחיתול .כניסה תותר רק לבריכת הפעוטות.
הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ההורים בלבד.
אין לרוץ בשטחי הבריכה.
אין לעשן בכל שטחי הקאנטרי.
אין להכניס לשטח הבריכה המגודר דברי מאכל ומשקה.
הכניסה לבריכה לבעלי שיער ארוך תתאפשר רק בחבישת כובע ים.
אין להיכנס למסלול שחייה שלא לצורך שחייה רצופה.
אין לקפוץ לבריכ ה באזור המים הרדודים ,ובכל מקרה אין לקפוץ באופן המסכן את הקופץ או את
ייתר המתרחצים.
הכנסת בעלי חיים ,מכל סוג שהוא ,לשטח המועדון  -אסורה .בעל חיית מחמד אשר חיית
המחמד שלו נכנסה לתחומי המועדון יהיה אחראי להוצאתה באופן מיידי מתחומי המועדון ,ויהיה
אחראי לכל נזק שיגרם למועדון ו/או לבאיו ,בשל כך.
הכניסה לשטח המרוצף סביב הבריכה ולתוך מימי הבריכה  -אך ורק בבגד-ים.
הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בעת שהמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה שנקבעו ע"י
הנהלת המועדון .המפר הוראה זו מסכן את עצמו.
חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
הכנסת זכוכית לרבות כוסות ,בקבוקי שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה בהחלט.
התזת מים ,שימוש באקדחי מים ,בניית פירמידות ,גלגל הצלה ,מזרוני ים ,סירות ,סנפירים,
כדורים מתחת לקוטר  15ס"מ כניסתם ו/או הכנסתם ו/או עשייתם בשטח הבריכה אסורה
בהחלט.
במטרה לשמור על בריאות המנויים חל איסור מוחלט להיכנס למים לאנשים הסובלים ממחלות
עור ,פצעים או מחלות מדבקות.

 .11המנוי מתחייב להישמע ,ללא סייג ותנאי ,לכל הוראות נציגי המועדון בשטח המועדון ו/או בקשר
אליו ,לרבות מצילים ,סדרנים ומנהלי המועדון.
 .12נציגי המועדון ,לרבות המצילים והסדרנים ,רשאים להוציא מתחומי המועדון ,כל אדם אשר
הת נהגותו אינה הולמת ו/או מפריעה ו/או פוגענית ו/או בלתי חוקית ו/או מהווה הפרה של הוראות
תנאי הצטרפות אלה ו/או הכללים שפרסם המועדון ו/או הנחיות נציגי המועדון בשטח.
במקרה שכזה יהיו רשאים נציגי המועדון לשלול את כניסת המנוי עד לתום בירור עם ההנהלה.

 .13במקרה של התנהגות שאינה הולמת ו/או מפריעה ו/או פוגענית ו/או בלתי חוקית ו/או מהווה הפרה
של הוראות תנאי הצטרפות אלה ו/או הכללים שפרסם המועדון ו/או הוראות נציגי המועדון בשטח,
מצד מנוי ,רשאית הנהלת המועדון להביא להפסקה זמנית או קבועה של חברות המנוי במועדון,
וזאת ללא החזר דמי המנוי או חלקם ,הכול בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת המועדון.
 .14המנוי נותן בזה את הסכמתו על כי המועדון יהיה רשאי לשגר אליו הודעות ו/או פרסומים ו/או
הנחיות באמצעות האמצעים האלקטרונים שמסר לעיל ,לרבות תשדורות  ,SMSפקסימיליה ודואר
אלקטרוני.
 .15מוסכם בז ה כי ספרי ורישומי המועדון יהוו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנם ,לרבות ביחס לסכומים
המגיעים מהמנוי ו/או סכומים ששילם וכן לגבי זהות הזכאים להיכנס למועדון ולהשתמש במתקניו.
המנוי לא יהיה רשאי לקזז סכום כלשהו מהסכומים המגיעים ממנו למועדון.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי תקנון ונהלים להצטרפות המחייבים הנ"ל ,וכי חתימתי מחייבת אותי
ואת בני משפחתי כל זמן חברותנו במועדון .הנני מודע לכך שתנאי ההצטרפות מהווים התחייבות
מחייבת שלי כלפי המועדון.
הנני מתחייב להביא לידיעת כל המנויים הקשורים אליי את תנאי ההצטרפות הנ"ל ,ולגרום
לעמידתם בהם.
נספח תעריפים לשנת 2019
דמי מנוי בריכה/חדר כושר  -זכות כניסה לבריכה/חדר כושר לבני הזוג ולבני משפחה מדרגה ראשונה
שאינם נשואים הגרים עימם.
המנוי כולל אך ורק ההורים ובני משפחה מדרגה ראשונה ,הרשומים בתעודת הזהות בלבד ושאינם
נשואים והגרים עימם באותה כתובת כפי המופיע בתעודת הזהות.
כרטיסיות אורח כרטיסיה תהיה בתוקף לשנת המנוי כפי שהוטבע עליה.
כרטיסייה של  10כניסות ראשונה ניתנת לרכישה אך ורק ע"י מנוי ששילם לבריכה.
כניסת כל אורח מעל גיל  3מחייבת ניקוב ונחשבת ככניסה אחת.
הכרטיסייה מאפשרת כניסה לבריכה בלבד.
כל הכרטיסיות יהיו תקפות לשנת  2019/20בלבד.

סעיף סוג מנוי
9
7
1
3
5
24
10
8
2
4
25
26

מנוי בריכה אדם בודד
מנוי בריכה זוג
מנוי בריכה משפחתי
מנוי בריכה חד הורים
מנוי בריכה אזרח ותיק זוגי
מנוי בריכה סטודנטים עד גיל 25
מנוי בריכה וחדר כושר אדם בודד
מנוי בריכה וחדר כושר זוג
מנוי בריכה וחדר כושר משפחתי
מנוי בריכה וחדר כושר חד הורים
מנוי בריכה וחדר כושר חיילים בסדיר/ש.לאומי
מנוי בריכה וחדר כושר סטודנטים

מחירון

הערות

₪ 1,300
₪ 1,550
₪ 2,100
₪ 1,550
₪ 800
₪ 1,100
₪ 2,600
₪ 3,200
₪ 4,200
₪ 2,700
₪ 1,500
₪ 2,100

בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20

27
28
29
6
33
60
31
32
36
11
12
21
13
22
116
121
14
16
17
43
48
57
18
111
122
110
115
113
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
123
124
125
126
127
128
129
130

מנוי בריכה וחדר כושר אזרח ותיק זוגי תושב חוץ
מנוי בריכה וחדר כושר חד הורים תושב חוץ
מנוי בריכה וחדר כושר חיילים  /ש .לאומי
מנוי בריכה וחדר כושר זוג פנסיונרים
מנוי בריכה וחדר כושר סטודנטים תושב חוץ
כרטיסיה אחת למנויים בלבד  10כניסות
מנוי בריכה חייל סדיר/ש.לאומי בהצגת חוגר
כרטיסיה ללא מנוי 10 -כניסות
כניסה חד פעמית לבריכה
מנוי חדר כושר שנתי משפחתי מגיל 14
מנוי חדר כושר שנתי אדם בודד
מנוי חדר כושר שנתי זוגי
מנוי חדר כושר שנתי חיילים  /ש .לאומי
מנוי חדר כושר שנתי סטודנטים
מנוי חדר כושר שנתי אזרח ותיק יחיד
מנוי חדר כושר שנתי אזרח ותיק זוגי
מנוי חדר כושר חודשי זוג
מנוי חדר כושר חודשי אדם בודד
מנוי חדר כושר חודשי חיילים  /ש .לאומי
מנוי חדר כושר חודשי סטודנטים
מנוי חדר כושר חודשי אזרח ותיק יחיד
מנוי חדר כושר חודשי אזרח ותיק זוגי
אימון חד פעמי חדר כושר
מנוי חדר כושר שנתי יחיד תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי זוגי תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי משפחתי תושב חוץ
מנוי חדר כושר חודשי תושב חוץ
מנוי חדר כושר חודשי זוגי תושב חוץ
מנוי בריכה משפחתי תושב חוץ
מנוי בריכה וחדר כושר משפחתי תושב חוץ
מנוי בריכה אזרח ותיק זוגי תושב חוץ
מנוי בריכה חד הורים משפחתי תושב חוץ
מנוי בריכה סטודנטים עד גיל  25תושב חוץ
מנוי בריכה חייל סדיר  /שרות לאומי תושב חוץ
מנוי בריכה זוג תושב חוץ
מנוי בריכה וחדר כושר זוג תושב חוץ
מנוי בריכה אדם בודד תושב חוץ
מנוי בריכה וחדר כושר אדם בודד תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי אזרח ותיק יחיד תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי אזרח ותיק זוגי תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי חיילים /ש .לאומי תושב חוץ
מנוי חדר כושר שנתי סטודנטים תושב חוץ
מנוי חדר כושר חודשי אזרח ותיק יחיד תושב חוץ
מנוי חדר כושר חודשי אזרח ותיק זוגי תושב חוץ
מנוי חדר כושר חודשי חיילים  /שרות לאומי
מנוי חדר כושר חודשי סטודנטים תושב חוץ

₪ 2,400
₪ 3,000
₪ 1,800
₪ 2,100
₪ 2,400
₪ 400
₪ 800
₪ 500
₪ 60
₪ 3,800
₪ 2,000
₪ 3,000
₪ 1000
₪ 1,800
₪ 800
₪ 1,400
₪ 300
₪ 200
₪ 100
₪ 180
₪ 80
₪ 140
₪ 50
₪ 2,400
₪ 3,300
₪ 4,100
₪ 240
₪ 330
₪ 2,400
₪ 4,600
₪ 1,400
₪ 1,850
₪ 1,400
₪ 1,100
₪ 1,850
₪ 3,500
₪ 1,600
₪ 3,000
₪ 1,400
₪ 2,400
₪ 1,300
₪ 2,100
₪ 140
₪ 240
₪ 130
₪ 210

בתוקף עד 30/04/20

כל בן משפחה נוסף ₪ 100

בתוקף עד 30/04/20

בתוקף עד 30/04/20
בתוקף עד 30/04/20

אובדן צ'יפ כניסה  -בכל מקרה של אובדן צ'יפ ניתן לרכוש צ'יפ חדש בתשלום של  ₪ 25לכל אדם .
אמצעי תשלום  -ההרשמה והתשלום יבוצעו באתר שערי תקווה בלבד ,כאשר ניתן יהיה לשלם בכרטיס
אשראי.

חניית מנויים ואורחים
הוקמה חנייה רחבת ידיים והמנויים מתבקשים לחנות במקום המורשה בלבד ע"פ חוק .יש להימנע
מלחנות במקומות אסורים ובחניית הנכים ובכך תשמרו על בטיחות חייכם וחיי משפחותיכם וכן תמנעו
מקנסות מיותרים.
הרשמה ונהלים
-

כניסה חד פעמית לבריכה ₪ 60
רכישות  /חידוש מנוי באתרhttps://shaarey-tikva.expo.co.il/
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד  5תשלומים שווים או במזומן.
בהרשמה חובה להצטייד בצילום ספח תעודת זהות וספח עם כתובת עדכנית(בעל אישה וילדים)
וכן תמונה של כל בני המשפחה.
מפתח ציפ יונפק רק למנוי חדש ,משפחה המחדשת את המנוי ,תמשיך להשתמש בצ'יפ הקיים
ברשותה.
בעל מנוי אשר אין בידו צ'יפ ,יחויב ב ₪ 25-לחידוש הצ'יפ.
הכניסה לקאנטרי באמצעות צ'יפ בלבד.
לבעלי נכות  50%תינתן הנחה של  20%מהמחיר המנוי בהצגת תעודה
בקשות חריגות בנוגע לרכישת מנוי יכנסו לוועדת חריגים.
יש להגיש את הבקשה במייל עד לתאריך 19.05.19

חוגים
חוג התעמלות במים ללא עלות (אין צורך ברישום מוקדם) בימים שלישי ושישי בשעה  08:15בין התאריכים 04/06-15/09מצפים לראותכם
חוג ספינינג ללא תשלום למנויים שנתיים לחדר הכושר! לגילאי  + 18החוגים יתקיימו ביום ראשון ביןהשעות  19:30-20:30וביום שלישי  19:00-20:00בסטודיו עופרים (צמוד למתנ"ס מרע"י) ההרשמה נפתחת
 24שעות לפני כל שיעור,מספר המקומות מוגבל! -פרטים במשרד הקאנטרי .
-בית ספר לשחייה –  10 ₪ 900מפגשים (פרטים בטלפון  050-6795042רועי )

צור קשר:
טלפון משרד 03-9363461 :פקס  03-9063341 :מייל kantryst@gmail.com :
שעות פתיחה משרד09:00-15:00 :

