תקנון ICON FITNESS
הגדרות

חברת אייקון פיטנס בע“מ ,ח.פ514094515.
החברה -
מועדון החברה בו נרשם החבר ובו הוא רשאי להתאמן.
המועדון -
חודש אפס  -התקופה שהחל ממועד תחילת המנוי ועד לתום אותו החודש.
חודש ראשון  -החודש הראשון לאחר תום חודש האפס.
תקופה קצובה  -מנוי בו תקופת ההתחייבות לתשלום קצובה בתקופת זמן שנקבעה מראש.

סוגי המנויים

מנוי חודשי  -מנוי חודשי ללא התחייבות ₪ 299 ,לחודש ,ביטול :ללא דמי ביטול
 - Freedomמנוי לתקופה קצובה של  36חודשים ,דמי מנוי בסך  ₪ 179לחודש ,ביטול :ללא דמי ביטול ,ביטול בהודעה בכתב חודש מראש
 - Anytimeמנוי לתקופה קצובה של  36חודשים ,דמי מנוי בסך  ₪ 149לחודש ,ביטול :דמי ביטול עד גובה  ₪ 240שייגבו בעת ביטול בשנה הראשונה
בלבד ,בהודעה בכתב חודש מראש.
 - Day Useמנוי לתקופה קצובה של  36חודשים ,מוגבל לכניסה בשעות הבוקר כפי שיפורטו באתר במועד ההרשמה (יתכן וישונו מעת לעת לנרשמים
חדשים) ,דמי מנוי בסך  ₪ 99לחודש ,ביטול :דמי ביטול בסך  ₪ 150שייגבו בעת ביטול בשנה הראשונה בלבד ,בהודעה בכתב חודש מראש.

תקופת המנוי

 .1מנוי חודשי  -ממשיך עד להודעת המנוי על ביטול המנוי  ,בהודעה ב›איזור האישי›
 .2יתר סוגי המנוי הינם לתקופה קצובה של  36חודשים .ניתן לבטלם בכל עת ,בהודעה ב›איזור האישי› של  30יום מראש בהתאם לתנאי הביטול של כל
סוג מנוי.

אופן התשלום

 .3תשלום המנוי ייעשה באמצעות הוראת קבע ,על ידי חיוב חודשי באמצעות כרטיס אשראי .המנוי יתן את הסכמתו לגבייה באמצעות הוראת קבע כתנאי
לביצוע רכישת המנוי .המנוי נותן את הרשאתו לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה.

דמי הרשמה

 .4כל מנוי חייב בתשלום דמי הרשמה בעת רכישת מנוי בסכום הנהוג באותו מועד .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת
לעת.

ביטול מנוי

 .5על המנוי להודיע על ביטול המנוי באיזור האישי באתר האינטרנט של המועדון .ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתוך  30יום ממועד הודעת המנוי ,למעט במנוי
חודשי ,אז ייכנס לתוקף בתוך עד שלושה ימים ממועד ההודעה.
 .6במקרה של ביטול מנוי בתוך  14יום ממועד עשיית העיסקה ,החבר יחויב בתשלום דמי מנוי עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ההודעה על הביטול.

כרטיס חבר

 .7החברות במועדוני הולמס פלייס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
 .8הכניסה למועדון תהא באמצעות כרטיס חבר שיחד עם אמצעי נוסף יזהה את החבר וישמש אך ורק את החבר עצמו .על החבר להציג את כרטיס החבר
לפני הכניסה למועדון .הכניסה נרשמת במערכת המחשב של המועדון .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.
 .9במקרה של אובדן כרטיס חבר ,ינפיק המועדון כרטיס חדש כנגד תשלום דמי טיפול ,בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

אישור רפואי

 .10האימון במועדון מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים ,לפי הענין ובהתאם להוראות הדין .האחריות
המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על החבר עצמו ועל חשבונו .בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים ,לא יתאפשר לחבר להתאמן
במועדון ,זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש.

פעילות במועדון

 .11בשעות הבוקר והצהריים שיעורי הסטודיו יוקרנו על מסך ומשעות אחר הצהריים ואילך ,יתקיימו לסירוגין שיעורי סטודיו מוקרנים ושיעורי סטודיו עם
מדריך שיימצא בסטודיו.
 .12אין להשתמש במתקנים ובציוד המועדון ללא קבלת הדרכה מראש מצוות המועדון ,לגבי אופן השימוש.
 .13ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.
 .14בכל מקרה שלחבר טענה על פציעה במועדון ,חובה עליו למלא דו“ח אירוע ולעדכן את הנהלת המועדון מיד עם קרות האירוע.
 .15פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים .החברה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות ,לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות
ולהחליף מדריכים ומאמנים ,לפי שיקול דעתה .בחירת המוסיקה שמלווה את הפעילויות השונות במועדונים ובחירת הערוצים שישודרו על גבי המסכים,
ייעשו ע“י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי .החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירותיה.
 .16על החבר לנעול נעליים מתאימות ,להתלבש בבגדי ספורט ראויים ולהשתמש במגבת (על מתקני המועדון) .חובה לנעול נעלי אצבע (כפכפים) מגומי
באזור המלתחות.

תקנון ICON FITNESS
פעילויות אישיות (אימונים אישיים)

 .17החברה תפרסם במדיות השונות רשימת מאמני כושר שרק הם יורשו לאמן במועדון באמצעות מכירת חבילות אימון אישי לחברי המועדון.
 .18החבר יהא רשאי לממש את האימונים האישיים שירכוש רק בתקופת המנוי.
 .19רכישת האימונים האישיים תהא ישירות מהמאמן האישי שהמנוי יבחר ,ובהתאמה ,כל עניין הקשור בכך ,לרבות ביטולי אימונים אישיים.

קטינים

 .20ניתן להצטרף למועדון החל מגיל  .14הצטרפות קטין (עד גיל  18שנה) כחבר במועדון ,טעונה הסכמת אחד ההורים בכתב.

תאי אחסון (”לוקרים")

 .21תאי האחסון יעמדו לרשות ולשימוש החברים כשירות לוואי לאחסון חפציהם האישיים בזמן שהותם במועדון בלבד.
 .21.1חובה לנעול את התא בו משתמש החבר .תאי האחסון הינם בעלי מנגנון סגירה המופעל באמצעות כרטיס החבר אך למען הסר ספק,
אין מדובר ב”כספות” העמידות בפני פריצה.
 .21.2החברה איננה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון ,בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו .אחסון חפצי החבר בתא
האחסון הינו על אחריותו בלבד.
 .21.3אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון .בסיום שעות הפעילות במועדון תהא החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים
ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן נפרד .משלא תידרש התכולה לאחר  30ימים ,תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות
במועדון בדבר כוונתה למסור את הציוד המאוחסן ,ובהעדר היענות ,ייתרם הציוד לנזקקים ,לפי שיקול דעת המועדון.
 .21.4ניתן לשכור בתשלום תא אחסון אישי ,לפי הכללים הנהוגים במועדון.

בטיחות

 .22חובה על החברים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.
 .23אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול ,סמים או סמי הרגעה.
 .24אין להכניס חיות מחמד למועדון.
 .25אין להכניס למועדון דברי אוכל ,אלכוהול וכן כלים ואריזות העשויים מזכוכית או מחומר שביר אחר.
 .26על החברים הסובלים מבעיות רפואיות ,לרבות הסובלים מסוכרת ,מחלות לב ,לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות ,לרבות
תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה ,אנטי היסטמינים וחוסמי בטא ,להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.

כללי

 .27החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת
המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה ,פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה
במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדו›.
 .28החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.
 .29חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון (לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפני שעת הסגירה שנקבעה בכל מועדון.
 .30אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי לחברי המועדון ,במועדון ו/או בסביבתו ,למעט הפעילות המסחרית המורשית על ידי החברה.
 .31לא ניתן לממש במועדונים מנוי שנרכש מצד ג› כלשהו ,אלא בתום ששה חודשים מסיום המנוי הקיים.
 .32החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים .הוראה זו תחול גם לגבי מועדונים בהם קיימים מקומות חנייה
(בתשלום או ללא תשלום).
 .33החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 .34החבר מאשר כי קרא והבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה לחבר והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו
הסבר בדבר זכותו לבטל את המנוי ,האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו האלקטרונית על טופס ההרשמה ועל התקנון מהווה הסכמה
לאמור בתקנון.
 .35ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר במשרדי המועדון ובאתר האינטרנט.
 .36כתובות כל המועדונים  icon fitnessמספרי הטלפון והפקסים מתפרסמים באתר האינטרנט של  www.iconfitness.co.ilהפייסבוק של
המועדון.
 .37התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.
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