טופס הרשמה
פרטי המתאמן
שם פרטי:

שם משפחה:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

טלפון סלולרי:

כתובת:

מייל:
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קבוצה:
שיעורים:

□
□ ילדי גן
□ קרב מגע
פריום

□
□ 6-9
□ MMA

פעמיים בשבוע

מחיר חודשי₪ _____________ :

□
□ 9-31
□ כושר

פעם בשבוע

□

□

31-34

+04

דמי רישום₪ 210 :

הערות:
פרטי חיוב
שם מלא:

אמצעי תשלום□ :
מס' כרטיס:

שיקים
-

□
-

אשראי:
-

תוקף:

/

CSV

הצהרה:
 הרינו מאשרים את השתתפות בננו/בתנו בפעילות במסגרת מרכז גל









הנני מודע לכך שקרב מגע/הגנה עצמית/אומנות לחימה אחרת מכל סוג ,הם אומנויות לחימה ולכן
קיים סיכון קל של פציעות/תאונות בזמן אימון או בכל פעילות פיזית במסגרת החוג.
לגבי מצבי הבריאותי  /המצב הבריאותי של ילדי/ילדתי* ,הנני מאשר/ת זאת ומצהיר/ה ביודעין כי
לא ידוע לי על פציעה/מחלה/סיבה או גורם רפואי אחר כלשהו ,העלולים להפריע או לגרום
להחמרה במצב הבריאותי ,עקב אימון /פעילות פיזית או לא פיזית ,במסגרת החוג במרכז גל או
מחוצה לו.
הנני להצהיר/ה שבריאותי  /שבריאות ילדי/ילדתי*תקינה ומאפשרת ביצוע פעילות גופנית במסגרת
פעילות לשיפור הכושר הגופני ו /או במסגרת חוגים ו/או אומנות לחימה .הנני מתחייב/ת בזאת
להודיע מידית על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי  /במצב הבריאות של ילדי/ילדתי*.
הנני מתחייב /ת לידע את המדריך מידית בכל מקרה של קשיי נשימה ,חולשה ,תחושת כאב או כל
מצוקה גופנית אחרת ,בעת האימון ו/או כתוצאה ממנו.
הריני להצהיר שקראתי והבנתי את האמור בתקנון ושאמלא אחר הכתוב בו.
הנני מאשר /ת קבלת מידע על פעילות המועדון באמצעים אלקטרוניים  :כן  לא

שם ההורה:
חתימה:

מרכז גל450-0545774 ,

טלפון סלולרי:
תאריך________________ :

www.ikm-kravmaga.co.il

תקנון מרכז גל
 כללי
 .3פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר המשתתפים.
 .0הנהלת מרכז גל תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד חוגים.
 .1ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף ,אם הוא פוגע בפעילות השוטפת בכל מובן שהוא.
 .0על ההורים להביא ולקחת את החניך מהמרכז .אין המדריך אחראי לחניכים מחוץ לשטח המרכז.
 .5אין המרכז אחראי לנזק ,לאובדן או לגניבת רכוש מהחניך.
 התנהגות כללית במרכז
 .6הקפד להגיע לאימון נקי ומסודר ,כ 34-דקות לפני תחילת האימון .חניך שיאחר ו/או יגיע ללא בגדי קרב-
מגע ו/או מיגון לא יוכל להתאמן.
 .7הקפד על היגיינה אישית – הבא מגבת והשתמש בדאודורנט.
 .4עליך להישמע להוראות ולהנחיות הצוות ,ולפעול עפ"י "הדרך" של מרכז גל.
 אמצעי תשלום ותנאים
 .9הרישום למרכז מותנה בתשלום דמי מנוי בסך  304ש"ח.
 .34המנוי במרכז הינו שנתי .התשלום ייעשה מראש בכרטיס אשראי או בצ'קים בהתאם למחירון המרכז.
 .33כרטיסייה  -לא ניתן להעביר או לבטל .תוקף הכרטיסייה הינו לארבעה חודשים בלבד.
 תקשורת והפצה:
 .30הנני מאשר שימוש בתמונותיי אשר צולמו במסגרת פעילות מרכז גל לצורך שיווק ופרסום באתר
אינטרנט ,בפייסבוק ,בדואר אלקטרוני ,בעלוני מידע ובמדיות שונות .מרכז גל מתחייב לעשות בהן
שימוש חיובי בלבד ולא להעבירן לידי צד ג'.
 ביטול מנוי או שירות אחר הניתן על ידי המרכז:
 .31בהתאם לחוק הגנת הצרכן (עותק של חוק הגנת הצרכן לביטול עסקה ניתן לקבל במשרד):
 3.31ביטול מנוי יעשה בכתב בלבד ,על גבי טופס בקשה של מרכז גל.
 0.31במקרה של ביטול בתוך  30יום ממועד הרישום ,הלקוח יחוייב בדמי ביטול בסך של  344ש"ח
או  5%ממחיר השירות ,לפי הנמוך מבניהם.
 1.31במקרה של ביטול מעבר ל 30-יום ,הביטול ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת ההודעה.
 .30ביטול מנוי מבטל הטבות שניתנו  -כגון הנחת דמי רישום ,הנחת מנוי שנתי ,הנחת בן/בת משפחה
נוספת ו/או כל הטבה אחרת שניתנה במעמד הרישום .ההטבות הללו יקוזזו מההחזר הכספי הסופי.
 .35ניתן להחזיר ציוד בתוך  04שעות מיום הרכישה ,ובפרט שלא נעשה כל שימוש ציוד .במקרה זה יוחזר
מלא התשלום ,בניכוי דמי ביטול בסך של  344ש"ח או  5%ממחיר המנוי ,לפי הנמוך מבניהם.
 .36מנוי המבקש לחזור להתאמן במרכז גל ,לאחר הפסקה ,יירשם מחדש.
 .37לא תבוצע הפסקת מינוי רטרואקטיבית ,אי-ניצול מינוי לא יזכה בהחזר כספי.
 .34ביטול סדנה/בחינה/אירוע – ניתן לבטל את ההשתתפות בתוך  30יום ממועד הרישום ובלבד שהביטול
ייעשה  30ימים לפחות לפני מועד תחילת הסדנה/בחינה/אירוע .במקרה זה ביטול העסקה יעשה עפ"י
סעיף  .31לא התקבל החזר כספי בכל מקרה אחר ,כולל אי השתתפות.
 .39לא יתאפשרו זיכויים כספיים בשום מקרה על( :א) ימי הקפאה שנצברו במהלך תקופת המנוי ולא נוצלו;
(ב) כרטיסיות או יתרתן של כרטיסיות לחוגים בתשלום (בין אם אישיים או קבוצתיים); וזאת בהתאם
ובכפוף לחוק להגנת הצרכן.
 הקפאות:
 .04הקפאת מנוי תאושר במקרה של בעייה בריאות המונעת המשך פעילות ו מותנית ב אישור רפואי.
 .03הקפאת מנוי תבוצע על גבי טופס בקשת הקפאה של מרכז גל .הקפאות רטרואקטיביות
 .00ההקפאה היא לתקופה של  14ימים לכל היותר.
 .01תקופת ההקפאה תוחזר באמצעות הארכת זמן המנוי לאחר מועד הסיום המקורי שלו.
 .00למען הסר ספק ,דמי המנוי ימשיכו להיגבות במהלך התקופה ה"מוקפאת".
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