נוהל הרשמה סטודיו infit4u
חוג חודשי חד שבועי
ספטמבר  2022עד ספטמבר 2023
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
 .1הצהרת הכוונות של סטודיו IN
א .סטודיו  INרואה עצמו שותף להשגת התוצאות האישיות של כל מתאמן ומתאמנת בשיתוף המתאמנים והתמדתם
באימונים ובתזונה נכונה .יישום אורח חיים בריא ,כושר גופני ושמירה על גוף בריא בנפש בריאה מתוך עקרון האישי-
קבוצתי ,הנמצא בבסיס חזונו של הסטודיו.
 .2כללי
א .חוגי הכושר של סטודיו  INמתקיימים במתכונת של "חוג" לפי מסלולים לפי הפירוט הנזכר למטה.
בימים קבועים ובשעות קבועות.
ב .החוג הוא  Core fitness :או  core pilatesמשולב רצועות תליה וכו .
שעות האימונים מפורסמים במערכת המצורפת.
(הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשינוי המאמנת ושעות החוג בהתראה מראש ע"פ שיקוליו המקצועיים.
ג .כמות המשתתפות באימון הינה עד שבע משתתפות( .הסטודיו שומר לעצמו חריגה מדי פעם מכמות
המתאמנים בשיעור).
ד .משך האימון כ  50דק'.
ה .ישנם מס' מסלולי תשלום לאימון בחוג:
 תשלום חודשי להשתתפות פעם בשבוע .₪ 195 תשלום לפי אימון בודד  .₪ 60-לאימון על בסיסי מקום פנוי בלבד.ו .שיעור הניסיון אינו מחויב בתשלום (בחינם).
לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד -פעמי .במידה והחליט לא להמשיך ,לא יחויב בגין ההשתתפות החד -פעמית במידה
ונרשם ,יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג .אין כניסה לחוגים ללא מילוי הצהרת בריאות.

התקנון מפורסם באתר  www.infit4u.comועל לוח המודעות של הסטודיו ,על המתאמנים האחריות לקריאה והבנת התקנון
ולהסכמה עליו .רישום לחוג כמוהו כהסכמה לתקנון זה ,גם אם המתאמנ/ת לא קרא/ה בפועל את התקנון.
 .3אופן התשלום:
התשלום יעשה במעמד ההרשמה לחוג ,במזומן או בהעברה בנקאית\אפליקציית תשלום.
 .4תנאים כללים
א .החוג כפוף ללוח חופשים ולתקנון המצורף
ב .בחישוב מחיר כל חוג שוקללו ימי החופשה (ערבי חג ,ימי חג וחופשות חוה"מ ,המצורפים) לכן בימים אלה לא תתקיים
פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
ג .הודעה על ביטול השתתפות בחוג תעשה עד שבועיים לפני החודש בו רוצים להפסיק השתתפות .
ד .הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לביטול או דחיית שיעור במקרה והמאמנת חולה ולא נמצא/ה מחליפ/ה מתאימ/ה.
במקרה זה תקבלו שיעור נוסף בסוף השנה או החזר כספי יחסי .
ה .מחלה של מתאמנ/ת או קרובי משפחה או בכל מקרה אחר המונע ממנו/ה השתתפות בשיעור לא יינתן כל זיכוי ,פיצוי או
החזר מכל סוג שהוא אין קיזוזים כספיים על חגים /ימי זיכרון /טיולים /חיסורים /מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף.
הסטודיו פועל לפי מערכת שעות המפורסמת באתר האינטרנט ובסטודיו ,הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשינוי מערכת
ו.
השעות מעת לעת ובהתאם לצרכי הסטודיו .לוח חופשות וחגים ימים ושעות בהם הסטודיו לא פעיל מפורסם באתר
www.infit4u.com
ז .הסטודיו רשאי להפסיק חוג זה בהתראה של שבועיים מראש .
ח .חל איסור על התקשרות הכוללת יחסי מאמן מתאמן בין המתאמנים למאמן\ת מחליף\ה העובד\ת בסטודיו בצורה ישירה
שלא דרך הסטודיו .

 .5הצהרת בריאות ונהלי קורונה
א .האימון בסטודיו מותנה בחתימה על הצהרת בריאות כמחויב בחוק.
ב .נהלים בתקופת קורונה:
 .iב ימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות לתקופה :כגון מילוי הצהרות בריאות למשתתפים ,תו ירוק ,
מדידות חום וכו'.
 .iiבמידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד ,או נכנסים לסגר החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום.
 .iiiבמקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים ,לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
 .ivבמידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום ,הסטודיו ישכלל את מספר המפגשים שלא התקיימו ויזכה את
הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים.
 .vבמידה ומתאמנת מחליטה לבטל השתתפותה בחוג ,כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה ,תנאי הביטול של
החוג המצוינים לעיל במסמך זה תקפים

לוח חופשות שנתי
ספטמבר  2022עד ספטמבר 2023
 4.9ראשון

הערות
יתקיימו אימוני ערב
 18:00 ,17:00במקום יום שני .5.4
לא יתקיימו אימוני ערב ,בוקר כרגיל.
יתקיים אימון בוקר חגיגי  ,08:00-08:50כהשלמה לאימון שישי של  30/9שלא יתקיים.
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