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 פעילות  טופס רישום ל     

 חוגי נשים במים 

 חברות יקרות,  

   . מיםוגי ההתעמלות בצטרפותכן לחעל ה אנחנו שמחים 

 תשלומים ועלויות:

 שח  190  -מנוי פעם בשבוע

 ש"ח   250 -מנוי פעמיים בשבוע

 ₪  330פעמים בשבוע  3מנוי 

 ₪.  375 -פעמים בשבוע 4מנוי 

באמצעות הוראת קבע מתחדשת דרך  התשלום מתבצע וחגים. מחיר החוג הינו חודשי, נלקחו בחשבון חופשות  •
 ו במזומן )תשלום אחד עבור כל התקופה(.  א  לחודש 25כל  כרטיס האשראי

, כאשר במידה ואתם נרשמים באמצע החודש החיוב עבור אותו החודש יהיה יחסי ההתחייבות היא לחודש קלנדרי  •
 לכמות השיעורים שנותרו עד סופו והוראת הקבע תתחיל בחודש העוקב. 

   המשרדדרך עדכון   לפני מועד החיוב לכל חודש  20 -עד לת הפעילות החודשית יש לבטל  א : ביטולים •
 /וואטסאפ.    בטלפון / מייל

 לא יינתן החזר כספי לאחר מועד החיוב ו/או על חלקי חודשים. 
 הרשמה לשיעורים:  

מישהי שתגיע על דעת עצמה וללא תיאום מראש, לא תורשה להיכנס לשיעור   יש צורך בהרשמה מראש לשיעורים.  •

 במידה והשיעור יהיה מלא. 

 אחרת יחשב השיעור כשיעור שבוצע.  י הגעה.  להודיע לנו על אבמידה ונרשמת לשיעור ואינך יכולה להגיע, באחריותך   •

 רות להשלים בסוף תקופת המנוי.  במידה ולא ניצלת את כל השיעורים באותו החודש, אין אפש  •

 בלבד, אין להסתובב בלובי ובשאר מתקני המגדלים. המרכז הינה למתחם  הכניסה •

 על מנת לא לעכב את המשך הפעילות. בריכה /הסטודיועם סיום האימון, יש לפנות את מתחם ה •

 .  אין להישאר בבריכה / בסטודיו לאחר הפעילות ואין להשתמש בסאונה •

 
ויש   חל איסור מוחלט על כניסה מקידמת הבניין הכניסה למתחם היא רק מהדלת האחורית ורק לאחר ביצוע זיהוי באינטרקום.

  להישמע להוראות הקב״טים.
  במקום והחנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.החברה איננה מתחייבת לחנייה 

על פי שיקול דעתה של  החזר  כספי יהיה  טיפול בעתיד./לקוח שיעבור על הנהלים הנ״ל לא תתאפשר כניסתו לחוג/שיעור
 הנהלת הבריכה.  

 : הקפאת מנוי

 וי רטרו עבור שיעורים שלא בוצעו.  להקפיא מנכלומר, לא ניתן .  ולפני תחילת החודש עבור חודש מלא בלבדמנוי ניתן להקפיא 

 אני מתחייב/ת בתשלום חודשי מלא גם אם הייתה השתתפות חלקית או לא הייתה השתתפות כלל באותו החודש. 

פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכיו"ב. אני אהיה   ,SMS אני מסכימה לקבל מהחברה, באמצעות דוא"ל ו/או

 הודיע לחברה על רצוני להפסיק לקבל דיוור כאמור. רשאי, בכל עת, ל

 הצהרת בריאות:

 הריני להצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אני בריאה ומסוגלת לבצע פעילות גופנית במאמץ.

 _______ שם המתאמנת_____________  ת.ז________________      חתימת המתאמנת__________

 :דרכי יצירת הקשר
  074-7043070טלפון  

 savion@asafswim.co.il אימייל
 וואטסאפ )להודעות בלבד(  

054-5844097 
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 צומת סביון –ים התיכון הקוד התנהגות מגדלי 

מכיוון שאנו אורחים במגדלי הים התיכון עלינו לשמור על יחסי שכנות טובים עם דיירי הבניין וכן עם עובדיו ולשמור 

 על הנהלים הנהוגים בו. 

להסתובב במתחמי הבית למעט  על מנת לשמור על פרטיותם של הדיירים שאצלם אנחנו מתארחים אין  •

 דרך הכניסה ללקוחות המרכז. )כניסה מאחור דרך החניה ללקוחות המרכז(. כניסה והיציאה מהבנייןה 

חל איסור מוחלט על כניסה   הכניסה למתחם היא רק מהדלת האחורית ורק לאחר ביצוע זיהוי באינטרקום. •

  ויש להישמע להוראות הקב״טים. מקידמת הבניין

  נייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.החברה איננה מתחייבת לחנייה במקום והח •

 .לבן"( -במידה ולא נמצאה חנייה בחניון של המקום יש לקחת בחשבון כי החנייה ברחוב היא בתשלום )"כחול •

על פי  החזר  כספי יהיה  טיפול בעתיד. /לקוח שיעבור על הנהלים הנ״ל לא תתאפשר כניסתו לחוג/שיעור •

 שיקול דעתה של הנהלת הבריכה.  

 

 

 ______________________   חתימה  מלא _____________________ שם 

mailto:savion@asafswim.co.il
http://www.asafswim.co.il/savion/

