
 מועדון ספורט שהם  
 

 / חודשיתקנון למנויי נוער

 הוראות התקנון באות להבטיח אינטרסים משותפים של חברים המנויים במועדון והנהלת המועדון.
 

 כללי:

  ועד מועד הגיוס. 41מנוי נוער הינו מנוי לנוער מגיל 

 הינו מנוי לתקופה של חודש ימים מיום הרישום. /חודשימנוי נוער 

  שאין אפשרות להקפיאוהינו מנוי חודשי נוער/מנוי . 

   י המנוי שלו בחזרהחבר אשר יפסיק את חברותו במועדון ביוזמתו לא יהיה זכאי לקבל את דמ. 

 :מנוי נוער מאפשר כניסה בשעות הבאות 
 02:22עד השעה   - חדר כושר -
 בהתאם לשעות הפעילות  - בריכה -

  במקרה של אובדן, ישלם החבר סכום שנקבע ע"י בהנפקת "מפתח חכם" אישי. חייבנוער/חודשי מנוי 
 הנהלת המועדון, תמורת מפתח חדש.

 "חכם" שיועברמפתח "חכם" הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חובה להציגו בכניסה למועדון.  מפתח 
 ., והמועדון יהיה רשאי להפסיק את חברות בעל המפתחיוחרם - אחרל

  אשר  ,שהוא על פי ראות עינה הבלעדית של הנהלת המועדוןהוראות התקנון ניתנות לשינוי בכל מועד
 לידיעת החברים את השינויים שיקבעו. תדאג להביא

 
 :כללי התנהגות במתחם המועדון

  חובה על כל מנוי להישמע להוראות המדריך/מציל האחראי במקום הפעילות. לבעלי תפקיד אלה יש את
 י הולמת.הזכות להמליץ על הפסקת המנוי, בשל התנהגות בלת

 .מנוי נוער שייתפס ללא מנוי, יהיה המועדון רשאי לא לחדש לו את המנוי לעונה נוספת 

  האנשים המשתמשים בבריכה ובמתקני המועדון עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המועדון
 אחראית לכל תאונה, פגיעה אישית, קלקול או נזק כלשהוא אשר יגרם לפרט או לרכושו! 

 .אין הנהלת המועדון אחראית לגניבות או אבידות בשטח המועדון 

  ובאחריות המשתמש. ,בלבד 51מגיל למבוגרים מותרת הכניסה לסאונות 

 בים לחבוש כובע ים )לפי שיקול דעתו של המציל(.יחי ,בנות ובנים, כל בעלי שיער ארוך 

   בעלי תפקידים מטעם החברהמצילים, הסדרנים והאחראים חובה על כל מנוי להישמע להוראות ה .
רשאים להוציא מהמועדון כל אדם אשר התנהגותו אינה הולמת ולשלול ממנו את  המנוי עד  אלה

 לברור עם ההנהלה.

    ,הפרת התקנון, ההוראות והנהלים, עלולה להביא להפסקה זמנית או קבועה של חברות במועדון
 ם של הנהלת המועדון.וזאת ללא החזר דמי מנוי או חלקם, בהתאם לשיקול דעת

 ים.-הכניסה לשטח המרוצף סביב הבריכה והרחצה בבריכה אך ורק בבגד 

  הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בעת שהמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה שנקבעו ע"י הנהלת
 המועדון. המפר הוראה זו מסכן את עצמו.

 

לק מתנאי תנאי התקנון הם חו עדון ספורט שהם,במו חברותיקראתי את התקנון וחתימתי מחייבת אותי כל זמן 

 עם הנהלת המועדון. ההתקשרות שלי
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