
 Soko Gym –תקנון מכון 

 הגדרות: .1.0

 אדם בוגר אשר נרשם בהתאם לתקנון וברשותו מנוי בר תוקף.  –"חבר"  .1.1

אדם שאינו חבר במועדון וברשותו כרטיס כניסה/הזמנה בת תוקף או אדם, אשר  –"אורח"  .1.2

 הגיע לאימון ניסיון במכון.

 שנה. 18ילד/ה אשר טרם מלאו לו/ה  –"חבר קטין"  .1.3

 והוראותיו מחייב את כל חברי המכון ואורחיו.תקנון זה  .1.4

 תוקפו חל מיום פירסומו. .1.5

ההנהלה רשאית לשנות ו/או להוסיף סעיפים בתקנון זה, וזאת בכפוף להודעה מסודרת  .1.6

 לחברי המועדון. 

 

 כללי: .2.0

מותרת הכניסה למועדון תותר אך ורק לבעלי מנוי או אדם המגיע לאימון ניסיון בלבד.  .2.1

 למלווים/חברים של בעל מנוי לצורך צפייה בלבד.הכניסה 

חזקה על כל בעל מנוי כי הוא קרא והבין את ההוראות והכללים כמפורט בתקנון זה וכי הוא  .2.2

 התחייבות זו(.)במקרה של קטין, ההורה נוטל על עצמו  מתחייב לנהוג על פיהם

, לרבות, תמונות וןידוע לבעל המנוי כי במהלך השהות במכון מצולמים אירועים בשטח המכ .2.3

קבוצתיות או אישיות, ובחתימתו על טופס ההרשמה, הוא נותן את הסכמתו המפורשת 

 לפרסום התמונות הנ"ל באתר האינטרנט, וברשתות החברתיות. 

על פי הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות או פעלות של בעל מנוי,  .2.4

בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא  כללי ביטול המנוי, במידה והתנהגותו תהיה

ו/או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב מסכן את עצמו ו/או את האחרים 

 החבר/אורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

ההנהלה שומרת לעצמה הזכות למנוע הרשמה או כניסה של אדם, אשר גרם בעבר לנזק  .2.5

לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת כלפי צוות העובדים כלשהוא בעת שהייתו במועדון, 

 ו/או חברים ו/או אורחים. 

 במועדון מותקנות מצלמות לצרכי אבטחה. .2.6

המכון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המכון, חלקים ממנו או מתקניו לצורך הנהלת  .2.7

הודעה מראש, שיפוצים, תחרויות, אירוח קבוצות או אירועים מיוחדים לזמן/תקופה קצובה וב

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא החזר כספי או אחר. 

על כל בעלי המנוי במכון חלה חובה להמציא אישור רפואי על מצב בריאותו. במידה וחל שינוי  .2.8

 במצב בריאותי, מחובת החבר ובאחריותו המלאה לפנות לייעוץ רפואי.

 מנויים: .3.0

 החברות המועדון הינה אישית ואינה ניתנת להשאלה/העברה אלא בכפוף לאמור בתקנון זה.  .3.1

 www.sokogym.co.il –מועדי הפעילות של המכון מפורסמים באתר האינטרנט של המכון  .3.2

 הנהלת המועדון רשאית לשנות מועדים ותאריכים אלו על פי שיקול דעתה.

 מנוי שנתי: .3.3

 מנוי שנתי הינו ללא התחייבות וללא דמי ביטול .3.3.1

 מנוי חודשי: .3.4

3.4.1.  

 ביטולים: .4.0

כל בקשה לביטול צריכה להשלח בהודעה סמס טלפונית ו/או הודעה דרך אפליקציית  .4.1

ן העיסקי של המכון או לכתובת המייל: וואטסאפ ו/או הודעת מייל. ההודעות ישלחו לטלפו

sokogymsales@gmail.com 

 אקטיביים.-אין החזרים רטרו .4.2

http://www.sokogym.co.il/


 מתבצע במלואו על חודשים שלא נוצלו.החזר  .4.3

על בעל המנוי להודיע על הפסקת המנוי לפני חודש הביטול עצמו. אין החזר על חודש  .4.4

 הבקשה עצמו. 

 הקפאות: .5.0

טלפונית ו/או הודעה דרך אפליקציית  כל בקשה לביטול צריכה להשלח בהודעה סמס .5.1

וואטסאפ ו/או הודעת מייל. ההודעות ישלחו לטלפון העיסקי של המכון או לכתובת המייל: 

sokogymsales@gmail.com. 

הקפאת חברות תינתן לתקופה שלא תפחת ארבעה עשר ימים רצופים, וזאת ללא הפסקה  .5.2

התשלומים בגין חברותו. מובהר, כי במהלך תקופת ההקפאה לא תתאפשר ו/או ביטול 

כניסתו של חבר מכון אשר הקפיא חברות. החזרה לאימונים תתאפשר בתום ההקפאה. 

כניסה של מנוי בתקופת ההקפאה בלי ידיעת עובדי המכון תוביל לביטול מידי של ההפקאה 

 של החבר. 

 וי שלא נוצלה. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הקפאת מנ .5.3

 ימים. 365זמן הקפאה מקסימלי הינו  .5.4

6.0. OPEN GYMאולם המשקולות והשקים ,: 

" מיועדים לבעלי מנוי בלבד, ולאחר הכשרה ייעודית OPEN GYMאימונים עצמאיים במסגרת " .6.1

 בסיסית.

השימוש במתקני המכון הינו אך ורק בשעות הפעילות המוגדרות ובנוכחות מאמן/מדריך  .6.2

 מוסמך. 

 רשאית לשנות את שעות פתיחת המתקנים.  ההנהלה .6.3

מיומן בהפעלת המתקן והשימוש בו.  הנו חש בטוב,טרם השימוש בכל מתקן, יוודא כל חבר/אורח כי  .7.0

 ציוד אישי:

המכון אחראים  אין ההנהלה אחראית על ציודם האישי של המתאמנים במקום. כל חברי .7.1

 לשמור על ציודם האישי.

 ניקיון, הגיינה וכללי התנהגות: .8.0

 חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך. .8.1

 השימוש במתקני המועדון אסור לסובלים ממחלות מדבקות כמו גם מחלות עור. .8.2

 הטבות והנחות: .9.0

שומרת לעצמה את הזכות לתת הנחות ו/או הטבות על פי שיקול דעתה  המכוןהנהלת  .9.1

או מבצע כזה או אחר, כדי לחייב את ההנהלה למתן ההטבות הבלעדי ואין במתן הטבה 

 כאמור.

 כרטיסייה: .10.0

כמו כן הנהלת המכון שומרת לעצמה מחיר כרטיסייה הינו כפי שמצוין במחירון של המכון,  .10.1

 טיסייה בהתאם לצורכי המכון. את הזכות לשנות את מחיר הכר

 פציעות: .11.0

חבר המכון מודע לסיכון הכרוך באימון גופני ובפעילות במסגרת המכון. אין המכון, בעליו  .11.1

מעבר לאחריות המקצועית מאמניו או עובדיו, אחראים לפציעה מכול סוג שהוא אצל החבר. 

 של המדריכים, חלה אחריות גם על המתאמן.

 


