
 

 קרוספיט נמל
 תקנון

 

 חברות במועדון – נושאים ותנאים כלליים:
 

  החברות ב"קרוספיט נמל" הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.1.

תיאור2. שעות, מערכת .CrossFit Namal בשם מעולה לאפליקציה גישה תקבלו            מיד
 האימונים, הרשמות לאימונים ועוד- הכל נמצא כאן בצורה נוחה ומהירה.

 שעות הפעילות של המועדון מפורסמות באפליקציה, בפייסבוק ובאתר האינטרנט.3.

מסיבות,4. פעם- מידי מועדון לאירועי מוכנים תהיו לכן, וחברים, בקהילה מאמינים             אנחנו
 אימוני חוף, על האש, תחרויות ועוד - נעדכן אתכם כמובן ונשמח שתצטרפו!

לרבות5. בדיעבד. לעזור נוכל לא – אמת" "בזמן אותנו עדכנו אותנו, לעדכן במה לכם יש                 אם
  נושאים כמו הקפאת מנוי, ביטול מנוי או כל פעולה אחרת בדיעבד.

לציין6. חשוב זאת, עם יחד מאוד. אותם ואוהבים מעריכים שלנו, המנויים כל את מכירים                אנחנו
ושירותי מוצרי שינוי חברות, הפסקת לרבות החלטה כל לקבל המועדון הנהלת ברשות              כי

 המועדון, מחירים וכיוצא בזאת.
ונרשמתם7. היה ובטוחה, הוגנת עסקה לכם שתהיה ודואגים החוק פי על תמיד עובדים               אנחנו

- העסקה ביצוע לאחר יום 14 עד - המנוי את לבטל החלטתם כלשהי מסיבה אך                 למועדון
 תזוכו בעלות המלאה של העסקה בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

אנרגיות8. טבעיות, אבל אנרגיות, מלאי אתכם רוצים אנחנו - מתאמנים" לא             "כששותים
  שלכם, אז כמובן שלא ניתן להתאמן תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים.

את9. ואיבדתם היה עלות. ללא – צ'יפ תקבלו ההרשמה, במעמד - למועדון צ'יפ עם                כניסה
  הצ'יפ, תוכלו לחדש אותו בעלות סמלית של 10 ₪.

גם10. מוציאים אנחנו אך .14 מגיל מתאמנים הרגיל, המנוי במסלול אצלנו, – והגבלות               גילאים
עם שנמצא ספציפי ומאמן שונים מנוי במסלולי צעירים יותר לגילאים וקבוצות             אימונים

 הספורטאים הצעירים יותר.
זה11. זמן פרק בחלוף שבועיים. של לתקופה ישמרו המועדון בשטח ימצאו אשר אבודים               חפצים

רשאי המועדון, של הקבלה בדלפק אותו לדרוש יגיע לא האבוד החפץ של הבעלים               באם
מוותר והמנוי לנכון, שיראה דרך בכל להשמידם ו/או להשליכם לתרומה, למוסרם             המועדון

  בזאת על כל טענה ו/או תביעה כל שהיא בעניין זה.
במועדון,12. הניתנים הנוספים והשירותים המנויים מחירון את לשנות זכותו על שומר             המועדון

כלשהן והנחות מבצעים של תנאיהם את לשנות או לקצר להאריך, לבטל, וכן לעת               מעת
  שניתנו ע"י המועדון, מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אוטומטי13. באופן לחול וימשיך הראשונה המנוי תקופת על חתימה מיום ויחול חל זה               תקנון
  בעת חידוש המנוי באופן טלפוני או בכל דרך אחרת.

 

 

 

 הרשמה לאימונים קבוצתיים ושיעורי סטודיו:



 

  את ארבוקס הכרתם? האפליקציה הטובה ביותר בעולם הספורט.

 
 לחיצה קטנה בטלפון ואתם רשומים- לא נרשמתם, לא ניתן להיכנס לשיעור.1.
אחרים2. שיעורים לכם שיהיו דואגים תמיד ,אנחנו כי (אם מלא שהשיעור מצב נוצר               לעיתים,

מהירה- להרשמות המתנה רשימת לכם יצרנו בעיה, אין . להיכנס) ניתן אליהם זמן,               באותו
 היה והתפנה מקום בשיעור, תקבלו אוטומטית עדכון ותוכלו להגיע.

מהאפליקציה3. עצמכם את מחקו לאימון להגיע מספיקים לא שאתם רואים ואתם             נרשמתם
 בשביל שחבריכם יוכלו להירשם עד שלוש שעות לפני תחילת השיעור.

  נרשמתם? הגעתם? תעבירו את הצ'יפ שלכם בכניסה, שנדע שאתם איתנו.4.

אחרי5. ולעקוב האפליקציה שלכם התוצאות את להזין אתכם מזמינים אנחנו האימון             בסיום
  התוצאות שלכם לאורך זמן.

 

 שירותים ומוצרים:

 אנחנו רוצים שתהנו מהכל- יש לנו שיעורי פילאטיס ויוגה, קבוצות ריצה ועוד.

 
חלק1. – ועוד אינדורנס ג'ימנסטיקס, ויוגה, פילאטיס שיעורי גם לנו יש הנמל              במועדון

 מהשיעורים הללו מתנהלים בכרטיסיות, הכרטיסיות גם לא ניתנות להעברה.
 אנחנו תמיד מוציאים שיעורים, אימונים ומוצרים חדשים- עקבו אחרינו וכמובן תצטרפו!2.
נמצאים3. המאמנים טובי אישית, בתפירה לו שמתאימה תוכנית שרוצה למי אישיים-             אימונים

 איתנו והם רוצים לאתגר אתכם ולקחת אתכם לאן שתחליטו.
וכן4. מציע המועדון אשר והשירותים המוצרים את לשנות יכולה המועדון הנהלת כי לציין,               חשוב

  את עלות אותם המוצרים.

 

  כשירות ואישור רפואי:

 חברים, בריאות לפני הכל.

 
במועדון1. ובטחונו לבריאותו המלאה באחריות נושא המתאמן כי קובע הכושר- חדרי             חוק

  הכושר.
 בהמשך לסעיף 1, צירפנו לכם הצהרת בריאות:2.

 
פעילות לבצע אחרת או רפואית מניעה כל לי אין וכי תקין גופני בכושר בריא/ה, אני כי מצהיר                   הנני
ואחרים רפואיים לנזקים אחריות בכל נושא אינו נמל קרוספיט מועדון כי יודע/ת אני מאומצת.                גופנית
ספורטיבית בפעילות וגם המועדון בתוך (גם נמל קרוספיט במועדון אימוני במהלך להיגרם              העלולים
 בחוץ שהמועדון מבצע) , ברור לי כי מתאפשר לי להשתתף בכל פעילות המועדון על סמך הצהרתי זו.

 

כבר להתחיל רוצה ואני שבו לתנאים מסכים אני לי, ברור הכל כי מצהיר/ה אני זה, מסמך על                   בחתימה
 להתאמן עם משפחת קרוספיט נמל…

 

 שימוש במתקני המועדון:

 אין להשתמש בציוד ובמתקני המועדון ללא קבלת הדרכה ממדריך מוסמך מצוות המועדון.1.



 

להחזירם2. יש (AbMat) כרית במגן ו/או במזרן לרבות המועדון, במתקני השימוש תום              לאחר
 למצב נקי ושמיש.

 

 קניות בדלפק:

בפתרונות החל למתאמנים- מוצרים של רחב מגוון ומציע המועדון פעילות שעות בכל פעיל               הדלפק
  תזונה וכלה בציוד משלים לאימוני הכושר. את המוצרים ניתן לרכוש בדלפק.

 

 מסלולי מנויים:

לעצמו שומר המועדון לעת. מעת שמשתנים מנוי לרכישת מסלולים מס' מציע             המועדון
 את הזכות לשנות את סוגי המסלולים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

 המסלולים שלנו:
 

 חבילות - שנתי\חצי שנתי\רבעוני\חודשי. אפשרות לתשלום באשראי\מזומן או המחאות.1.

 מתחדש - מנוי מתחדש. אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי* בלבד.2.

 חד פעמי - חד פעמית\ כרטיסיה.  אפשרות לתשלום באשראי\מזומן או המחאות.3.
 

 
בלתי כחלק המצ"ב ההרשאה בכתב כמפורט אשראי, כרטיס באמצעות חודשי חיוב ע"י קבע:               *הוראת

  נפרד מטופס ההרשמה.
או במזומן מנוי עבור תשלום לדחות או לאשר דעתה שיקול לפי רשאית המועדון               **הנהלת

  בהמחאות.
 

 חידוש מנוי:

  חידוש מנוי יעשה לפי התעריפים החלים בעת חידושו.
 

 ביטולי מנוי והקפאות:

  טסים לחופשה בחו"ל? פרויקט מהעבודה? בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור.

 
  זה כבר תלוי בסוג המנוי אותו רכשתם, אם אתם במסלול מתחדש - אין הקפאות מנוי.

 
  אם בחרתם באחת החבילות שלנו, אז זה מתחלק;

יום. 30 עד להקפיא יכולים אתם כלומר, המנוי, בעלות הכלולים הקפאה ימי 30 יש לשנה                 לחבילה
 ללא עלות.

זיכוי אין – המקורי סיומו תאריך לאחר למנוי מתווסף ההקפאה זמן הבא: החשוב לפרט לב                 שימו
 כספי בגין החודשים האלה  במקרה של ביטול מנוי.

 לחבילה לחצי שנה יש 20 ימי הקפאה.
 לחבילה לרבעון יש 10 ימי הקפאה.

 
 

 ביטולי חבילות:
 



 

מנוי. לבטל ועליכם ברירה ואין היה אבל לנצח! איתנו ותתאמנו תמיד מרוצים שתהיו רוצים                אנחנו
 עליכם לעמוד בשני תנאים:

 
.13 אחרי וביטלתם שנה של לתקופה מנוי עשיתם לדוגמא, התקופה- למחיר             השלמה

חודשים 3 של חודשי תעריף פי על שהתאמנתם חודשים ה-3 על לשלם עליכם               חודשים,
 (פייר, נכון?)

 חודש התראה מראש במייל.2.
 

 לא ניתן לעדכן ביטולים או הקפאות בדיעבד.●
 לא יוחזר תשלום על חוסר שימוש במנוי.●
 כרטיסיות - לא ניתן לקבל החזר כספי. העברה של כרטיסיה אפשרית בכפוף לאישור●

  המועדון, וכן, כל ההתנהלות- מכירה, כספים וכיו"ב- בעל הכרטיסיה הינו האחראי הבלעדי.
  הקפאת מנוי בשל שירות מילואים לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אסמכתא.●

  ביטול מנוי יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 

 ביטול מתחדש:

  חודש התראה מראש במייל.●

 העברת מנוי:

בכפוף1. המנוי. בתקופת בלבד אחת פעם אחר לאדם שבבעלותו המנוי את להעביר יכול               לקוח
 לאישור המועדון.

  העברת המנוי תתבצע בהתאם לנוהלי המועדון.2.

 יתרת תקופת המנוי המועבר אינה יכולה להיות מועברת בשנית.3.

במועדון4. התעניין או האחרונות בשנתיים במועדון מנוי היה אשר לאדם מנוי להעביר ניתן               לא
 בחודשיים האחרונים.

 הטבות שניתנו בקשר עם המנוי המקורי לא תהיינה ניתנות להעברה למנוי החדש.5.

 מנוי שהועבר לא ניתן להקפאה לביטול או העברה בשנית.6.
 

 נהלי התנהגות:

אשר1. ו/או בחוק הקבועים והתקנות הכללים ההוראות, כל אחר ולמלא לציית מתחייב              המנוי
 יקבעו ע"י הנהלת המועדון.

כאמור2. לרכוש נזקים מגרימת ולהימנע ומתקניו, ציודו, המועדון, רכוש על לשמור מנוי כל               על
  ולשמור על הניקיון בשטח המועדון.

יפריע,3. שלא באופן במועדון, שהותו בעת ארץ ובדרך בכבוד בנימוס, להתנהג מתחייב              המנוי
 יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים, ולא יפגע בניהול התקין של המועדון.

 העישון אסור בכל שטחי המועדון.4.

  בתום השימוש, חובה להחזיר את הציוד והמשקולות למקומם.5.

ולהוראות6. עובדיו, המועדון, מנהלי להוראות וכן המדריכים להוראות להישמע המנוי            על
  השילוט במקום.

  הפרת הוראות המצוינות לעיל תחשב כהפרה ועשויה לגרום להפסקת החברות במועדון.7.

 

 



 

 שם מלא:  ____________. חתימה: _____________. תאריך: ____________.

 

 

 חוג הקידס שלנו:

לבטל1. ניתן פנוי. מקום בסיס על תהיה לחוג ילד הצטרפות נפרד. בתשלום הינו הילדים                חוג
  את ההשתתפות לפי הוראות חוק הגנת הצרכן.

  השתתפות הילד בחוג הינה באחריות ההורים בלבד.2.

במשך3. הילד עם לשהות שלא נבקש הוריו, ובאחריות מבוגר ע״י ממנו ויוחזר לחוג יובא                הילד
נקרא אתכם, נצטרך אם אימון, שתרביצו או קפה, עם בר אחלה לכם יש לסיומו. ועד                 האימון

 לכם.
 
 

 קטינים/ ילדים:
  הצטרפות קטין (עד גיל 18) כחבר מועדון, טעונה הסכמת אחד ההורים בכתב.1.
פעילות,2. להפסיק הבלעדי, דעתה שיקול לפי הזכות, את לעצמה שומרת המועדון             הנהלת

בלתי התנהגות בגין מהמועדון, או מהפעילות להוציאו ו/או למועדון כניסתו לאסור מנוי,              לבטל
  הולמת, הפרת תנאי בתקנון ו/או אי ציות להוראות צוות המועדון.


