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 פעילות טופס רישום ל

 התעמלות במים

 חברות יקרות, 

על מנת  אסף מרכז לשחייה וטיפול במים. קבוצת ההתעמלות במים שללהצטרף ל ןעל בחירתכ ןאנו מודים לכ

 ועדכונים:  מספר נקודות לשיעורים מהנים, ברצוננו להבהירולדאוג  האיכותי ביותרשירות ספק לכן את הל

 :עלויות

 לחודש 200 –שיעור פעם בשבוע 

 לחודש ₪ 250פעמיים בשבוע 

 ₪ 50 –שיעור ניסיון / שיעור בודד 

 דקות  45משך השיעור 

  ו בחודשים בהם ישנמפגשים בחודש )עבור מנוי חד שבועי/ דו שבועי(  8או  4התשלום הוא עבור

 אי לכך, אנו שומרים את הזכות לבטל שיעור ולא יחויב בתשלום נוסף. בונוסייחשב כהוא , נוסף מפגש

 אחד לאורך התקופה ללא אפשרות השלמה.

  ניתן לבטל עד שבוע לפני תחילתו של חודש קלנדרי חדש . חודשים מראש 12התשלום הוא עבור

 חודש שכבר התחיל.לא ניתן לבטל ולקבל החזר עבור החודשים קדימה שלא נוצלו. 

 ק שיהתאריך תשלומים ) 12עד ל , ניתן לפרוס את התשלום אשראי, מזומן או שיק -דרכי התשלום

 .לכל חודש( 1-ל תשלומיםתאריך הרישום ושאר ההוא הראשון 

 חודשים.  12תשלום אחד עבור  –למשלמים במזומן 

  מתקני המגדלים. בלבד, אין להסתובב בלובי ובשאר הבריכהההגעה למתחם הינה למתחם 

 .עם סיום האימון, יש לפנות את מתחם הבריכה על מנת לא לעכב את המשך הפעילות 

 :השלמות

  .במידה ולא עדכנתן על היעדרות, חובה לעדכן אותנו במידה ואתן לא מגיעות לשיעור הקבוע שלכן

 יחשב כשיעור שבוצע. 

 בלבדעד סוף תקופת המנוי ובתיאום מראש  ניתן להשלים ביום אחר . 

  לא תינתן האפשרות להשלים את השיעור בסוף המנוי או לחילופין לזכות על שיעור שלא הגעתם

 עליו. 

  ניתן להקפיא מנוי עבור חודש מלא בלבד ולפני תחילת החודש. כלומר, לא ניתן להקפיא מנוי רטרו עבור

 שיעורים שלא בוצעו. 

השתתפות כלל באותו  החלקית או לא היית השתתפות האני מתחייבת בתשלום חודשי מלא גם אם היית

 החודש.

 הצהרת בריאות:

 לבצע פעילות גופנית במאמץ. תומסוגלר בזאת כי למיטב ידיעתי אני בריאה הריני להצהי
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