נוהל הרשמה סטודיו  -infit4uחוג נערות
 .1הצהרת הכוונות של סטודיו  – INחוג נערות
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
חוגי הנערות של סטודיו  INמתקיימים במתכונת של "חוג" לפי מסלולים לפי הפירוט הנזכר למטה.
בימים קבועים ובשעות קבועות ,ובנפרד מאימוני המערכת המתקיימים בתוך הסטודיו .
חוגי הנערות יפתחו בהרשמה של מינ'  3מתאמנות .
החוגים הם :

אימון נערות – CORE YOUNG

ימי שני ב  16:00חמישי ב  15:30בהנחיית אילנית נתנאל בעלת הסטודיו

(.הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשינוי המאמנת ע"פ שיקוליו המקצועיים)

מסלולי אימון בחוג:
.₪195
.1תשלום חודשי להשתתפות פעם בשבוע
.2תשלום חודשי להשתתפות פעמיים בשבוע . ₪ 350
.3תשלום לפי אימון בודד  .₪ 50-לאימון על בסיסי מקום פנוי בלבד.
שיעור הניסיון אינו מחוייב בתשלום (בחינם) .במידה ונרשמים השיעור נכלל כשיעור במסגרת העלות החודשית .
משך האימון כ  45דק'
כמות המשתתפים באימון הינה עד תשעה משתתפים( .הסטודיו שומר לעצמו חריגה מדי פעם מכמות
המתאמנים בשיעור).
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 בעבור אימוני הנערות:
התשלום יעשה במעמד ההרשמה לחוג ,במזומן או באפליקציה.
 .4תנאים כללים
א .החוג כפוף ללוח חופשים ולתקנון המצורף
ב .חישוב המחיר המנוי כולל בתוכו את לוח החופשים המצורף .
המנוי לחוג הוא אישי אבל ניתן להעברה בתיאום עם אילנית ,הודעה על ביטול השתתפות בחוג תעשה עד ה  2לאותו
החודש ולא יחוייב.
ג .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 .
ד .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( .הסטודיו לא נותן "השלמות" בשעות אחרות....בחוגים אחרים ובמקומות אחרים במקרים אלו)
ה .הסטודיו פועל לפי מערכת שעות המפורסמת באתר האינטרנט ובסטודיו ,הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לשינוי מערכת
השעות מעת לעת ובהתאם לצרכי הסטודיו .לוח חופשות וחגים ימים ושעות בהם הסטודיו לא פעיל מפורסם באתר
www.infit4u.com
הסטודיו רשאי להפסיק חוג זה בהתראה של שבועיים מראש .
ו.
ז .חל איסור על התקשרות הכוללת יחסי מאמן מתאמן בין המתאמנים למאמן העובד בסטודיו בצורה ישירה שלא דרך
הסטודיו .
 .5הצהרת בריאות
א .האימון בסטודיו מותנה בחתימה על הצהרת בריאות כמחויב בחוק

שיהיה לנו בהצלחה ,
בברכה אילנית נתנאל

