
 תאריך________________                                                                                      תקנון כללי  סטודיו רזימפו

 .כאחד וגברים לנשים מיועד אך בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה בתקנון האמור

לאחר רק   בסטודיו גופנית פעילות העסק( לבצע תע"י מיכל רוזנברג )בעל מתאמן אשר יאושר הינובסטודיו רזימפו  /תמתאמן

  .חתום ע"י הרופא המטפל אישור רפואי ציגהצהרת בריאות ו/או השמילא 

 :הבאות באחת משתי הדרכים שיעור שעלי להירשם לפני כל לכך ת/מודע ניא

 בכתובת. רזימפוסטודיו  של האינטרנט אתר דרך CO.IL.RAZIMPO    

 לאתר אכנס ודרכה באופן אישי לי שתימסר אישית סיסמאשם משתמש ו ידי עלשל סטודיו רזימפו  האפליקציה דרך 

 לשיעורים. עצמאי באופן עצמי ואשבץ

 או על פי סוג המנוי שרכשתי ו/ פנוי מקום בסיסעל  מראש שלי בהרשמה תלויה בשיעור השתתפותי כי ת/מודע אני

 .לסטודיו הצטרפותיעת ב)אימונים קבועים ( 

 ולכן לא ניתן להופיע שיעור ב מתאמנות 12עד   7-ל תמוגבל שיעור בכל קבוצת המשתתפות כי לכך ת/מודע הנני

 .אתר  או האפליקציהב ההרשמה ואישור לשיעור ללא הרשמה מראש

 לפחות אלא אם כן הוגדר כאימון אישי מתאמנים  2  של בהשתתפותם מותנה שיעור בוקר או ערבכל  של קיומו. 

 

 כללי :  

 שהוכשרו והוסמכו לעבוד בתחום הכושר והספורט. שונים ות/מאמנים ידי עלבסטודיו גם  יועברו האימונים כי לי דועי 

 סגורות ספורט ונעלי הולמים ספורט בגדי ושבלב מותנית לשיעור הכניסה. 

 בסטודיו הימצאותי זמן ובכל השיעור משך בכל  ת/המאמןוהנחיות  להוראות להישמע שעלי לכך ת/מודע אני . 

 מכירה/ להעברה ןניתנ וואינ אישי והינ המנוי בסטודיו. 

 רזימפו סטודיו של ות/המתאמנים מצוות כחלקאו סרטוני וידאו בהם אני מופיעה  תמונותלפרסם  ת/מאשר הנני. 

 השיקולי פי על והטבות מיוחדים מבצעים ולהפסיק לשנות תרשאי מיכל רוזנברג. 

 ובתחומיו שבסטודיו הציוד על לשמור יכולתי כמיטב לעשות ת/מתחייב אני. 

 שלו והניקיון הסדר, הסטודיו שלמות על לשמור יכולתי כמיטב לעשות ת/מתחייב אני. 

 בו שהותם בעתהמתאמנים בסטודיו  לרכוש או רכב לכלי נזק או/ו גניבה, לאובדןאינו אחראי  רזימפו סטודיו. 

 : והשלמת אימון באימון השתתפות לביטול תנאים      

 מועד לפני שעות 4מקסימום  עד ,מראש נרשמתי שאליו שיעורהגעתי לעל ביטול  להודיע שעלי לכך ת/מודע אני 

 . בצהריי אותו היום 16:00ו/או עד השעה  השיעור תחילת

 תחילת בטרם שעות 4 עד או האפליקציה האינטרנט אתר דרך יתבצע נרשמתי אליו משיעור השתתפותי לוביט 

 . השתתפתי שבו כאימון האימון לי יחשב, אחרת, השיעור

 או להירשם לשיעור ו/ בשיעור כרשום לעיל, לא אוכל לדרוש החזר כספי עבורו אבטל את השתתפותי לא אםידוע לי ש

 במקומו. השלמה

 הודעה לשלוח יש  השיעור לקיוםמאוד  סמוך השיעור וביטול, להגיע יכול ואינך לשיעור ונרשמת במידה בכל מקרה 

 .הגעה אי על ולהודיע מלא שם עם 050-3907884 הסטודיו של לנייד

 להשתתף יכולתי חוסר על המעיד רפואי אישור להמציא עלי בריאותיות  מסיבות הופעתי לא שאם לכך ת/מודע אני 

  שיעור זה.לא אוכל להשלים  אחרת בשיעור

 

   :מנוי  להקפאת תנאים

 בישראל חג וערבי חג מועדי ב להתקיים אמורים שהיו אימונים עבור כספי החזר/אימונים החזר/מנוי הקפאת אין. 

  בהודעה מראש .  שבועות 2מקסימום  של לתקופה    שלושה חודשיםניתן להקפיא את המנוי פעם אחת בתקופה של 

  לא יוכל לקבל או לדרוש להקפיא את המנוי בדיעבד.מנוי שלא יבקש הקפאה מראש 

  לאחר  וחזרה לשגרת האימונים יתחיל בהודאת המתאמן על חזרתו לסטודיו בהודעה בכתב ויחל מידהחזר ההקפאה

 תום תקופת  ההקפאה ולא יתאפשר לאחריה.

 כספי או את החזר  מתאמן שלא יחזור למסגרת האימונים מיד לאחר תום תקופת ההקפאה, לא יוכל לדרוש החזר

 תקופת ההקפאה.

 . 

  ה/חתום הריני כן ועל בו לכתוב ה/מסכים הנני וכי היטב התקנון את קראתי כי ת/מאשר אני  

 ______________________: .חתימה  _______________:ת.ז     . _______________:משפחה שם +שם
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