
 

 *אימוני החוץ -infit4uתקנון סטודיו 

 אימוני החוץ – INהצהרת הכוונות של סטודיו  .1

בשיתוף המתאמנים והתמדתם  התוצאות האישיות של כל מתאמן ומתאמנת להשגת שותףרואה עצמו  INסטודיו  .א

-ה מתוך עקרון האישיאורח חיים בריא, כושר גופני ושמירה על גוף בריא בנפש בריאיישום . ובתזונה נכונהבאימונים 

 קבוצתי, הנמצא בבסיס חזונו של הסטודיו.

 כללי .2

   לפי הפירוט הנזכר למטה. לפי מסלולים מתקיימים במתכונת של "חוג"  INאימוני החוץ של סטודיו 

  .במתכונת של שני אימונים בשבוע בימים קבועים ובשעות קבועות, ובנפרד מאימוני המערכת המתקיימים בתוך הסטודיו 

 הרשמה לחודש בודד תאפשרלא ת

 פרוט המסלולים :

 ₪ 720      מאי –אפריל  -למרץ  16:  מ  1מסלול  א.

 ₪ 720         לאוגוסט 21 -יולי   -:  יוני    2מסלול  ב.

 ₪ 720  נובמבר –אוקטובר  -:  ספטמבר  3מסלול  ג.

      

 .כחמישים דקותמשך השיעור            

    מדי פעם  מכמות  הסטודיו שומר לעצמו חריגה) .עד עשרה משתתפיםכמות המשתתפים באימוני החוץ הינה            

 .(המתאמנים בשיעור          

     

 יו, על המתאמנים האחריות לקריאה והבנת התקנון ועל לוח המודעות של הסטוד  www.infit4u.com  אתרבתקנון מפורסם ה         

  .רישום לחוג כמוהו כהסכמה לתקנון זה, גם אם המתאמנ/ת לא קרא/ה בפועל את התקנוןולהסכמה עליו.          

   

אפשרו תנאי מזג האוויר לא ימידה וב .( ...וכו' ריסוס)אוויר הבדרגת זיהום גם ו (אובך/חמסיןגשם/)אוויר הבמזג  קיום אימוני החוץ מותנה

 ,סטודיולמימוש באחד  אימון להעניקהסטודיו מתחייב במקרה זה,   את קיומו התקין והבטוח של האימון, יבוטל האימון באותו הערב.

 .(הקבוצה יחד באותו היום והשעה או כל בהכרחלא  )ובתאום מראש  בהתאם למערכת השעות באותה עת

 .אחרים זיכויים כספים או החזרים יינתנולא 

 

 INסטודיו של  אימוני החוץהתשלום בעבור  אופן .3

 "אכ ₪ 240ע"ס  או בשלושה שיקים הסכום על כלו במזומן,במעמד ההרשמה לחוג התשלום יעשה 

 (עוקב. ראשון לכל חודשב השני והשלישי  ,מידי לפירעון הראשון)  

 

 תנאים כללים .4

 מצורףהתקנון לחופשים וכפוף ללוח  החוג .א

  קלנדריחודש  על פיולא  ומתומחר לפי מסלולכולל בתוכו את לוח החופשים המצורף  מחיר המנויחישוב  .ב

 .(לפי חלוקת חופשים וחגים בכל מסלול מספר אימונים כמעט זהה )

 או ביטול. החזרהללא ניתן אך הוא  ,בתיאום עם אילנית להעברה י לחוג הוא אישי אבל ניתןהמנו .ג

ה. /ה מתאימ/ה מחליפ/ולא נמצא שיעור במקרה והמאמנת חולהאו דחיית הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לביטול  .ד

 .2במקרה זה יחולו התנאים המפורטים בסעיף 

לא יינתן כל זיכוי, פיצוי או  ה השתתפות בשיעורו/ממנ המונעאחר  האו בכל מקרה ת או קרובי משפחנ/מחלה של מתאמ .ה

 (במקרים אלובחוגים אחרים ובמקומות אחרים הסטודיו לא נותן "השלמות" בשעות אחרות....) .החזר מכל סוג שהוא

הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשינוי מערכת  באתר האינטרנט ובסטודיו, הסטודיו פועל לפי מערכת שעות המפורסמת .ו

מפורסם באתר  א פעיללוח חופשות וחגים ימים ושעות בהם הסטודיו למעת לעת ובהתאם לצרכי הסטודיו. השעות 

www.infit4u.com 

 הסטודיו רשאי להפסיק חוג זה בהתראה של שבועיים מראש . .ז
העובד בסטודיו בצורה ישירה שלא דרך מאמן מתאמן בין המתאמנים למאמן  חל איסור על התקשרות הכוללת יחסי .ח

 ודיו .הסט
 הצהרת בריאות .5

 ב בחוקבחתימה על הצהרת בריאות כמחויהאימון בסטודיו מותנה  .א

 

 ,שיהיה לנו בהצלחה 
 בברכה אילנית נתנאל                
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