משה מזרחי – אקדמיה לאומנויות לחימה
רחוב יוחנן הסנדלר  11אזור התעשיה כפ"ס 4442611
נייד 0523-900900
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תאריך .............................

תקנון מועדון
פרטי החניך
שם פרטי  ........................................שם משפחה ...........................................ת"ז  .............................................מין זכר  /נקבה
מס' הנייד  ....................... ............................................רחוב....................................................................................מס'............
מיקוד..........................................עיר .........................................................ענף ספורט נבחר......................................................

דוא"ל  .............................................................................................................................................תאריך לידה ....................
פרטי ההורים חובה למלא לכל מי שמתחת לגיל – 18
שם האם  /האב .........................................................................מס' נייד ..................................................................................
דוא"ל ………………………………………...................................................……………………………………………………………….......................

נא להקיף בעיגול את הבחירה שלכם
ענף נבחר

סוג מנוי

קבוצת גיל

ימים

לחימה משולבת
BJJ
קיקבוקס 1K
קבוצת נשים
הורים ילדים
יוגה – עם שירה
חינוך ביתי

דו שבועי
חד שבועי
פתוח

ילדים  4עד 6
ילדים  6עד 9
ילדים  9עד 12
נוער  12עד 16
בוגרים

ראשון ורביעי
שני וחמישי
שלישי ושישי
פתוח
אחר

עלות ______________ :חובה לבצע הזמנת ציוד בהתאם לסוג המנוי שנבחר

תנאים:
 . 1על כל החברים באקדמיה חלה חובת תשלום דמי חבר שנתיים (תקף לשנה) בסך .₪ 100
 . 2במקרה של ביטול מנוי לא יוחזרו דמי החבר .
 . 3תשלום בצ'קים יתבצע לפקודת משה מזרחי ,צ'ק שיוחזר יחויב בעמלה ע"ס .₪ 30
 . 4החברות במועדון אישית ואינה ניתנת להעברה.
 . 5הארכת החברות תהיה כפופה לתעריפים והתנאים האחרים התקפים בעת הארכה.
 .6במשך תקופת המנוי ניתן יהיה להקפיאו פעמיים בלבד.
 . 7תקופה ההקפאה המקסימלית בשנה היא  21יום.

עמוד  1מתוך 2

משה מזרחי – אקדמיה לאומנויות לחימה
רחוב יוחנן הסנדלר  11אזור התעשיה כפ"ס 4442611
נייד 0523-900900
דוא"ל moshem.miz@gmail.com
אתרwww.moshe-mizrahi.co.il
תקנון
 . 1תלמיד המתקבל לאקדמיה ישובץ על ידי המדריך בקבוצת אימון שתיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדית והמוחלטת של המדריך.
המדריך רשאי לשנות את שיבוצו של התלמיד ולהעביר אותו לקבוצת אימון אחרת לפי שיקול דעתו ובהודעה מראש לתלמיד ו/או להוריו.
 . 2חובת ציוד  -בעת ההרשמה לאקדמיה חובה להצטייד בכל הציוד הנדרש לקבוצה אליה בחרת להשתייך כבר עם כניסתך לאימון
הראשון.
 . 3על כל תלמיד שיעמוד לבחינה להעלאה בדרגה לשלם דמי בחינה שיקבעו מעת לעת ע"י ההנהלה .בסיום הבחינה יקבל התלמיד
חגורה ותעודת הסמכה מהמרכז .מעבר מדרגה לדרגה יקבע לפי שיקול דעתו של המדריך.
 . 4ההנהלה האקדמיה רשאית על פי שיקול דעתה לסרב לקבל תלמיד למרכז או להפסיק חברותו וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
 . 5הנהלה אינה אחראית במקרה של כל נזק ,גנבה ,ואובדן רכושו הפרטי והאישי של התלמיד .כל תלמיד ידאג לרכושו.
 . 6האקדמי ה תהיה סגורה בכל ערב חג וחג ,וכן בכל השבוע של חול המועד פסח חול המועד סוכות ,ערבי זיכרון ותשעה באב.
התלמידים אינם זכאים להחזר כספי בגין השעורים שלא התקיימו בשל היות המרכז סגור כמפורט לעיל.
 . 7הנהלת האקדמיה תהיה רשאית להתנות קבלת תלמיד למרכז ו/או המשך פעילותו של תלמיד במרכז ,בבדיקה רפואית שיחויב לעבור
עפ"י שיקול דעתה של ההנהלה .במידה ויסרב תלמיד להיבדק ע"י רופא מטעמו תהיה ההנהלה רשאית להפסיק את פעילותו ללא
הודעה מוקדמת.
 . 8במידה ולא מילא התלמיד אחר הוראות ההנהלה או המרכז ,בקשר לבריאותו התקינה ,או לא מילא אחר ההוראות ,מסירים ההנהלה
והמדריכים כל אחריות בקשר לכל נזק אשר יגרם לתלמיד או בקשר לפיצוי בשל כך .התלמיד עצמו יהיה האחראי הבלעדי לכל אשר
אירע לו.
 . 9ידועים למתאמן כל הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים במהלך האימונים  /התחרויות  /סמינרים  /מחנאות אימונים .ידוע למתאמן
כי בכל מקרה לא תהיה לו שום דרישת פיצוי בשום דרך כלפי האקדמיה ו/או משה מזרחי לגבי נזק גוף ונפש כלשהם שיגרמו לו עקב
ההשתתפות באימונים  /תחרויות /סמנרים ומחנאות אימונים.
 . 10בכל מקרה של כוח עליון  /מגפה  /וירוס אשר ייאלץ את האקדמיה לסגור את שעריה ,התשלומים עבור המנוי ימשיכו לרדת כרגיל וכל
יום שבו האקדמיה תהיה סגורה הוא יתווסף לימי המנוי ,כלומר המנוי יאורך בהתאם.

ביטול מנוי
בעת ביטול מנוי ,יש להגיע לאקדמיה ולחתום על טופס ביטול .הביטול יבוצע עד  3ימים לפני מועד החיוב האישי שלכם ויהיה תקף לגבי
חודשים עתידיים בלבד.
החזרי תשלום יבוצעו בכפוף לדמי הביטול ,והתנאים הנוספים המתוארים להלן:
•
•
•
•

לא יינתן החזר רטרואקטיבי על תשלום
לא ניתן לבטל מנוי שהיה ו/או נמצא בתקופת הקפאה או בתקופת מימוש ההקפאה.
לא יינתן החזר כספי על תשלום שנעשה במזומן ו/או תשלום שכבר ירד.
בעת ביטול מנוי יחולו דמי ביטול שווי ערך לתעריף החודשי אותו משלם המנוי.

חתימת הלקוח על אישור קריאת תנאי ביטול המנוי .שם מלא  ............................חתימה.......................
הנחת בן משפחה  -תינתן החל מהמנוי השני והלאה ,ההנחה תהיה על כלל המנוי המשפחתי במדרגות של  5%על שניים ו  10%על
שלושה ומעלה.
פרסום תמונות
אנו הורי המתאמן/ת החתומים מטה מאשרים פרסום תמונות בננו/בתנו בכל צינורות התקשורת השונים .אנו מתחייבים שלא תהיה לנו
כל דרישה ו/או תביעה כלפי משה מזרחי ו/או משה מזרחי – אקדמיה לאומנויות לחימה כפ"ס והצוות המקצועי בגין צילום ו/או פרסום ו/או
כל שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונת/ית המתאמן/ת.

קראתי את התקנון והנני מסכים:
שם החותם........................................

חתימה.........................................

תאריך רישום ........................
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