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נוהלי רישום ,ביטול והנחיות לחברות במועדון
ברוכים הבאים לבית הנוער העברי!
בהצטרפותך ,הינך רוכש/ת מנוי במרכז הכולל:
בריכה ,מועדון כושר ,סאונה יבשה ,סאונה רטובה ומשחקי כדורסל חופשי באולם הספורט ,בהתאם לתוכנית
השעות המתפרסמת.

נוהלי רישום ,הנחות וביטולים
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

בעת ההרשמה יש להצטייד בתעודת זהות.
חובה למלא את הצהרת הבריאות המצרפת .במידה ותשובה אחת או יותר מהשאלות שבהצהרה
חיובית ,חובה עליך להמציא אישור רפואי מרופא לטובת אימון במכון הכושר .הצגת האישור הינה
תנאי הכרחי לפעילות במכון הכושר.
ניתן להקפיא מנוי שנתי בהודעה מראש .תקופת ההקפאה הינה מינימום חודש ,מקסימום חודשיים.
אפשר להקפיא פעמיים בשנה כל פעם לחודש.
בעת חידוש מנוי לאחר הקפאה ,החבר יחויב בתשלום עבור חידוש המנוי.
אין הקפאה לחבר הנרשם דרך קבוצה מאורגנת ולחברי מועדון ספורט גמלאים" (למעט בעיות
רפואיות).
מנוי המוקפא למעלה משנה יבוטל.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי /בצ'ק אחד  /במזומן .לא מתקבלים צ'קים דחויים.
ברכישת מנוי שנתי ,ניתן לשלם ב  10-תשלומים,באמצעות כרטיס אשראי בלבד וללא ריבית.
אין ביטולים והחזרים מכל סיבה שהיא.
הנחות למעוטי יכולת -יש למלא טופס בקשה ולצרף המסמכים המצוינים בטופס .הבקשה תטופל רק
בצירוף המסמכים.

חופשות ושינויים בתכנית הפעילות
•

•
•

•

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הפעילות ו /או להפסיק פעילות שאין
הצדקה לקיומה ,כולל הפסקת פעילות במתקנים לצורך טיפולים ושיפוצים תקופתיים וסגירת המועדון
לרגל חופשות בחגים .הודעות בציון תאריכים ושעות סגירה מדויקים יפורסמו מראש בלוחות המודעות
ובאתר האינטרנט של בית הנוער.
בחודשים יולי ואוגוסט ,עקב קיום מפעלי הקיץ ,יחולו שינויים בשעות הפעילויות.
ההנהלה תהא רשאית להפסיק את השתתפותו של נרשם באם לא יעמוד בתשלום ו/או מסיבות של
הפרת משמעת ,סיבות רפואיות ו/או כל סיבה אחרת שימצא לנכון  ,עפ"י שיקול דעתו של
המנהל/אחראי התחום.
בית הנוער העברי רשאי שלא להפעיל את הבריכה ומועדון הבריאות והכושר בשל כוח עליון (אסונות
טבע ,מלחמות וכו') ובמקרים האמורים לעיל לא יינתן החזר כספי.
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הנחיות כלליות
•
•
•
•
•
•
•

יש להצטייד במנעול תלייה לנעילת התא האישי במלתחות בעת השהייה בבריכה .בעת סיום
הפעילות יש לפנות את התא .תא נעול לאחר סיום הפעילות ייפרץ.
אין המרכז אחראי על אובדן או גניבת חפצים אישיים .אין להכניס חפצים יקרי ערך לפעילות במרכז.
חל איסור על הכנסת כלי נשק למתחם הבריכה וחדר הכושר.
יש לפעול בהתאם להנחיות הכתובות בכניסה למתקני הספורט.
מטרת ההנחיות לש מור על כללי הבטיחות ,הבריאות וההיגיינה לשם הנאה מיט בית מהפעילויות.
חובה להשתמש ב"תג אלחוטי" בכניסה בשער האלקטרוני .לא תתאפשר כניסה ללא ה"תג" מכל
סיבה שהיא.קבלת תג חלופי מכל סיבה שהיא כרוכה בתשלום.
התג הינו אישי ועל כן לא ניתן להעברה.

התנהגות בבריכה
•
•
•
•
•

חובה לשטוף את הגוף כראוי לפני הכניסה לבריכה.
חובה לחבוש כובע ים בבריכה לבעלי שיער ארוך.
חל איסור על צביעת שיער וטיפולים קוסמטיים במלתחות ובמתחם הבריכה.
רצוי להצטייד בנעלי גומי בכניסה לאזור המקלחות והבריכה.
יש לפעול בהתאם להנחיות הכתובות בכניסה לבריכה ולסאונה ולהישמע להוראות המציל.

התנהגות במכון הכושר
•
•
•
•

תנאי לפעילות במועדון הבריאות והכושר – מילוי טופס הצהרת בריאות ובמידת הצורך הצגת אישור
רפואי באמצעות טופס של המרכז.
יש להצטייד בנעלי ספורט ובמגבת אישית.
יש לפעול במכשירים בהתאם להוראות מדריך הכושר.
חבר שלא חידש בזמן והמשיך פעילותו ללא אישור רפואי כנדרש עושה זאת בניגוד להוראות
המחייבות לחוק הספורט ועל כן בית הנוער לא יהיה אחראי עליו.

כחבר/ת המרכז נשמח על גילויי עניין ומעורבות מצידך .הצעות,הערות והארות תתקבלנה בברכה.
צוות המרכז לשירותכם בכל שאלה ,בעיה או פניה.

הצהרת החבר /ה
הנני מצהיר/ה כי קראתי את דף המידע והנחיות לנרשם לחברות במרכז ומתחייב לתוכנו וכן מילאתי את טופס הצהרת הבריאות.
לא
הנני מאשר קבלת הודעות ומסרונים לעדכונים בנוגע לפעילות בבריכה ובחדר הכושר באמצעות  :smsכן
_________________________
שם

________________________
תאריך

_________________________
חתימה

