טופס חידוש מנוי לחדר הכושר בטכניון לעונה  2017-18לעובדי טכניון/מוסד הטכניון בלבד
שם+משפחה ___________________________________ :ת.ז____________________________ :.
כתובת _______________________________________ :טלפון__________________________ :
נילווים( :בן/בת הזוג והילדים עד גיל  27המופיעים בספח ת.ז .של העובד)

שם+משפחה

תאריך לידה

ת.ז.

מין

נא לסמן את סוג המנוי המבוקש :בודד  /זוגי  /משפחתי (מחיר מנוי בודד  , ₪ 580מנוי זוגי/משפחתי ) ₪ 950
התשלום יבוצע בניכוי משכר ב ____-תשלומים שווים.

(עד  5תשלומים ,החל מחודש דצמבר יופחת מספר התשלומים מידי חודש)

הערות:
.1
.2
.3
.4

.5

המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.
לא תתאפשר הקפאה ו/או ביטול המנוי.
אובדן/אי החזרת הכרטיס המגנטי בתום תקופת המנוי כרוך בתשלום.
הזכות לרכישת המנוי היא של עובד/ת הטכניון ,בן/בת זוגו/ה וילדיו/ה עד גיל .27
בחתימתי זו אני מסכים/ה ,בשמי ובשם הנילווים לי ,לתקנון הבריכה לרבות השינויים והתוספות שיחולו בו מפעם
לפעם ומתחייב/ת שננהג על פיו.
תקנון מרכז הספורט בטכניון  -חדר כושר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

הכניסה לחדר הכושר בהצגת כרטיס חבר בלבד!
הפעילות בחדר הכושר תתבצע בתלבושת ספורט ,נעלי ספורט ומגבת!
הפעילות בחדר הכושר תבוצע עפ"י הנחיית המדריכים בלבד .כל פעילות שתבוצע אחרת – אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות
המתאמן/ת בלבד!
חפצים אישיים באחריות המנוי/ה! חדר הכושר אינו אחראי על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הבניין או מחוצה לו.
דמי החבר הינם קבועים עפ"י מחירון החברה ואינם ניתנים למיקוח.
הקפאת המנוי תתאפשר רק לקבוצת בוגרי/ידידי הטכניון ולתקופה של חודשיים ומעלה (בהודעה מראש).
ביטול המנוי יתאפשר רק לקבוצת בוגרי/ידידי הטכניון ובאישור ההנהלה.
הצהרת בריאות – כל מנוי/ה חייב/ת למלא ולחתום על הצהרת בריאות ובמידת הצורך להמציא אישור רפואי בכתב.
זכויות השימוש במנוי – המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה מכל סיבה שהיא.
להנהלת החברה תהיה הזכות לסגור את חדר הכושר לקהל עד לכ 14-ימים בשנה לצרכי שיפוצים וכד' וזאת מבלי לפצות את המנויים.
שעות פעילות חדר הכושר הינן השעות המפורסמו ת על לוחות המודעות ,באתר ובפרסומים שונים ,למעט ימי חג ושבתון שעליהם תבוא
הודעה מוקדמת.
להנהלת החברה זכות להפסיק פעילותו/ה של חבר/ה חדר הכושר אם ת/יהווה סיכון לעצמו/ה ,לאחרים ,לרכוש חדר הכושר ו/או שלא
ינהג/תנהג בהתאם לכללי ההתנהגות ו/או לא ישמע/תשמע להוראות הצוות או מכל סיבה אחרת – ללא כל הודעה מוקדמת.
חובה לשמור על כללי התנהגות נאותים בחדר הכושר ולהישמע להוראות המדריכים והסדרנים.
במהלך תקופת הלימודים ,בימי חול בין השעות  12:11 – 11:31בבוקר חדר הכושר סגור לשעות אקדמיות בלבד! ניתן להתעדכן
באתר האינטרנט.
הריני מצהיר/ה כי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי לבצע פעילות במועדון .הריני מצהיר/ה שקראתי והבנתי את האמור בתקנון ואמלא את הכתוב בו.

חתימת המנוי______________________ :

תאריך____________________ :

לשימוש המשרד בלבד:
נתקבל בתאריך________________ :

ע"י_____________ :

