
 

 

 

 

 infit4uתקנון סטודיו 

 

 infit4uהצהרת הכוונות של סטודיו  .1

a. שגים של יהשגה משותפת  של הסטודיו ומתאמני הסטודיו של התוצאות האישיות של כל מתאמן ומתאמנת. ה

קבוצתי, הנמצא בבסיס -אורח חיים בריא, כושר גופני ושמירה על גוף בריא בנפש בריאה מתוך עקרון האישי

 חזונו של הסטודיו.

 infit4uמסלולי התשלום בעבור אימונים בסטודיו  .2

a. פרוט המסלולים 

i.  380בעלות של  ם הכוללת את כל אימוני הסטודיו אימוני 10כרטיסה של  ₪ 

ii.  ם הכוללת את כל אימוני הסטודיו למעט אימוני 12כרטיסה שלTRX  420בעלות של  ₪ 

iii.  אימונים הכוללת את כל אימוני הסטודיו למעט   20כרטיסיה  שלTRX  640בעלות של  ₪ 

 .לפי אימון שבוצע חיוב באימון יעשה  .1

באמצעות כניסה  שעות לפני האימון הביטול באחריות המתאמן שמונהביטול אימון יעשה עד  .2

שעות לפני  שמונה,במידה והמתאמן לא ביטל  למערכת הממוחשבת והסרה מהרשמה 

 .יחויב השיעור

ממנה השתתפות בשיעור וביטלה פחות מחלה של מתאמנת או קרובי משפחתה המונעים  .3

 לפני האימון  תחויב. משמונה שעות

 .ניתנת להעברה ואינה ניתנת להחזרה הינה אישית , היהכרטיסי .4

  שלושה חודשים.ה יתוקף הכרטיסי .5

 באחריות הסטודיו לשבץ את המתאמן לפחות לשני אימונים שבועיים. .6

 .השיעור מותנה במינימום שלוש נרשמות .7

 הנחה ברכישת ביגוד ספורט של הסטודיו. 20%יום הולדת  ה לחודש מתנ .8

 . בתנאי שהחברה נרשמה סיון מזכה באימון מתנהיהבאת חברה לאימון נ .9

על הסטודיו לספק מאמנת מחליפה .שינוי במאמנת לא  \נעדרת\נת חולה\ןבהנחה שהמאמ .10

שמה השעות ללא ביטול , דהיינו מתאמנת שנר שמונהיהווה עילה לביטול השיעור בטווח 

לשיעור ושעתיים קודם הבינה שתהיה מאמנת מחליפה והחליטה שלא מתאים לה להגיע 

 ותבטל עדיין תחויב.

הסטודיו שומר לעצמו את הזכות  במידה והמאמנת חולה ולא נמצאה מחליפה מתאימה  .11

 ,ביטול השיעור וזיכוי הנרשמות  בשיעור מתנה כפיצוי .

הסטודיו פועל לפי מערכת שעות המפורסמת באתר האינטרנט ובסטודיו,הסטודיו שומר  .12

,השינוי יכול  מעת לעת ולפי שיקוליו המקצועייםלעצמו את הזכות לשינוי מערכת השעות 

להיות בסוג השיעור שעת השיעור והורדה או הוספה של כמות השיעורים בהתאם לצרכי 

 . המתאמנות והסטודיו

 ופשים ומועדים בהם הסטודיו סגור .מצורף לוח ח .13

 בפארק. TRXלא כולל קבוצת  כמפורט למעלה ניתן להשתמש בכרטיסיה  .14

 



 

 

 

 

 

 

 

 אישור רפואי .3

a. י מתאים וחתימה על הצהרת בריאות.האימון בסטודיו מותנה בהמצאת אישור רפוא 

 

 כללי .4

 .דק' 45-50משך השיעור בין , דקות לפני תחילת השיעור 5נא להגיע  .1

 תחילת השיעור. )גם ללא רטט( לפנינא להשתיק טלפונים  .2

 .הציוד האישי הינו באחראיות המתאמנת בלבד .3

 )חידוש טופס בחודש ינואר בכל שנה(. טופס הצהרת בריאות אחת לשנהפעילות בסטודיו מותנית במילוי  .4

 .לעדכן אותי על כל שינוי בריאותי )כולל הריון(וחובת המתאמת  

 בסטודיו עד שמונה משתתפות. TRXכמות המשתתפות בשיעורי החיטוב עד שמונה משתתפות ,בשיעורי ה  .5

 ובאימוני חוץ עד עשרה משתתפים. הסטודיו שומר לעצמו חריגה מדי פעם  מכמות המתאמנות בשיעור .

   

, ניתן להירשם 12:00בבוקר עד שישי בשעה  8:00הינה שבועית ונעשית ביום חמישי משעה  ההרשמה לאימונים .6

לשיעורים נוספים במהלך השבוע על בסיס מקום פנוי. ***הסטודיו דוגל ברישום לשיעורים קבועים לשם יצירת מסגרת 

מתאמנת מקבלת קוד  והתמדה, ,שינויים המהלך השבוע נעשים על ידיי המתאמנות דרך המערכת הממוחשבת ,כל

 אישי ודרכו נכנסת לאתר האינטרנט .

 .בסטודיו יש מגבות אישיות, מים קרים וכיבוד קל המתאים לאימונים ,ונוחלבוש ספורטיבי יש להגיע ב .7

 .לשיעורים הדינאמייםונעלי ספורט א מגבת ינא להב .8

 נעלי ספורט מלאות בוץ לא תותר. . כניסה עםלהביא עמכם נקיות וללבוש בסטודיואת נעלי הספורט יש  .9

 .הבניין נמצא בשטח ציבורי,נא להתחשב בדיירי הבניין ולא לשוחח בפלאפונים בלובי ובשטח הציבורי .10

 חניה בשטח הרחוב בלבד,לא בחנית הבניין וגם לא בכורכר .11

ועל לוח המודעות של הסטודיו, על המתאמנים האחריות לקריאה והבנת התקנון   INFIT4 Uשל באתר התקנון מפורסם .12

 ולהסכמה עליו.

 

 

 אימונים נעימים ובהצלחה ):

 אילנית נתנאל בברכה,

 

 


