
 
 

 
 

 

 

 תקנון
 
 
 8201 אוקטובר

 

 וכי טוב פיזי במצב אני כי בזאת ה/מצהיר הריני
 לסכני העלולות רפואיות מבעיות ת/אינני סובל

 לעסוק ת/מסוגל אני וכי גופני מאימון כתוצאה
 ללא כאמור האימון וכי פסיבי או אקטיבי באימון
 בנסיבות. הנני כלשהו בשינוי או בשימוש תלות

 החברה תקנון את קראתי כי בזאת ה/מצהיר
 מתנאי נפרד בלתי חלק המהווה לעיל כמפורט

 TRAIN STATION לסטודיו כחבר הצטרפותי
 ומשמעותו תוכנו את הבנתי ,)להלן: "הסטודיו"(

 החברה לתקנון בהתאם לפעול ת/ומתחייב
 מיועדות זה תקנון הוראות .ההנהלה והוראות
 הסטודיו. של התקינה הפעילות את להבטיח

 
 חברות בסטודיו

 הינה בסטודיו בכרטיסייה / במנוי לשימוש הזכות 1.
 .יותר מפעם אחת להעברה ניתנת ולא אישית

 של הוראות או/ו זה תקנון הפרת של מקרה בכל 2.
 רשאית הסטודיו הנהלת תהיה ,הסטודיו הנהלת
 להחזר בכפוף /ההלקוח של /החברותו את לסיים

 בצירוף ,החברות דמי יתרת של היחסי הכספי
 ,הכרטיסייה  /מנויה דמי של היחסי החלק השלמת
 כמפורט הסטודיו תעריף לפי עת באותה החלים

 ללא ,(לעת מעת שיעודכן כפי (הסטודיו במחירון
 הכרטיסייה סוג על נלוות הטבות או הנחות

 התקופה למשך החברות דמי בגין, הרלוונטית
 .לסיומה ועד לתוקף החברות מכניסת שחלפה

 הסטודיו ממדריכי הדרכה לקבל הלקוח באחריות. 3
 אופן לגבי במתקניו כלשהו ושימוש אימון ביצוע לפני

 בכל והבטוחה הנכונה השימוש ודרך הנכון האימון
 השימוש כי לוודא הלקוח על .בסטודיו ומכשיר מתקן

 בהתאם ורק אך יהיו ובמתקניו בסטודיו שיבצע
 לשילוט ובהתאם הסטודיו מצוות שיקבל להוראות
 הסטודיו במתקני השימוש ,לפיכך. ההכוונה

 הלקוח באחריות הינה בו בפעילות וההשתתפות
 ,עובדיו ,הסטודיו את /תמשחרר /ההלקוח. בלבד

 וסופי מוחלט ,מלא באופן ,מטעמם מי או/ו מנהליו
 או/ו דין פי על ואחריות טענה ,דרישה ,תביעה מכל

 שייגרם-  נזק או אחרת או פיסית פגיעה לכל הסכם
 הסטודיו בפעילות מהשתתפות כתוצאה /הללקוח

 .להנחיות בהתאם שלא,במתקניו והשימוש
 של סדיר מתשלום /ההלקוח הימנעות של במקרה 4.

 ,לסטודיו רישומו במעמד שסוכמו כפי /החברותו דמי
 ומעשיית לסטודיו מכניסה /המנוע /ההלקוח היהי/ת

 להסדרת עד ובמתקניו בסטודיו כלשהו שימוש
 .חברהל הכספיים /החובותיו

 החלים התעריפים לפי ייעשה החברות חידוש 5.
 .חידושה בעת

 דמי בגין תשלום אמצעי החלפת תתאפשר לא. 6
 .החברות

  לסטודיו. 7כניסת ילדים מתחת לגיל ר תתאפש לא. 7
 

 רפואי אישור

 חתום/תבסטודיו, י םאימוני לתחילת כתנאי 8.

 לשנה תקפה בריאות שתהיה הצהרת על /ההלקוח
תיקון  פי על ,/ההלקוח חויב/תי לשנה מלאה. אחת

תשנ"ד הרישוי ופיקוח(, ) מכוני כושר חוקל 2מס' 
 .חדשה בריאות הצהרת על לחתום ,1994

 תרופות, השפעת תחת או פציעה לאחר /הלקוח .9
 לאחר אלא בסטודיו להתאמן /תרשאי היה/תי לא

 .בכתב רפואי אישור המצאת
 על הסטודיו להנהלת להודיע ב/תמחוי ח/ההלקו 10.
 רפואי אישור ולהמציא הבריאותי /הבמצבו שינוי כל

 .הסטודיו במתקני שימוש להמשך כתנאי, מעודכן

 
 

 

 אישית והיגיינה בטיחות

 תחת הסטודיו במתקני שימוש איסור חל. 11
 אנטי ,קרישה מונעי חומרים ,אלכוהול השפעת

 סמי או/ו סמים ,ביתא חסמי, היסטמינים
 לב מחלות ,מסוכרת הסובלים הלקוחות על .הרגעה

 עם תחילה להתייעץ ,נמוך או גבוה דם לחץ או/ו
 .הסטודיו במתקני השימוש לפני מוסמך רופא
 הסטודיו במתחם פציעה של מקרה בכל 12.

 לעובד כך על לדווח /ההלקוח של ו/המחובת
 .פציעה ח"דו של מילויו ולוודאהסטודיו 

 

 הלקוח התנהגות
 כל אחר ולמלא לציית /תמחויב /ההלקוח 13.

 הקבועים והתקנות , ההנחיותהכללים, ההוראות
 ,הסטודיו הנהלת ידי על ייקבעו אשר או/ו בחוק
 לעת. מעת
 ציודו ,הסטודיו רכוש על לשמור /הלקוח כל על 14.

 כאמור לרכוש נזקים מגרימת להימנע, ומתקניו
 .בסביבתו הסטודיו בשטחי הניקיון על ולשמור

, כאמור הסטודיו לרכוש לנזק גרום/תי אשר /הלקוח
 הנזק בגין בתשלום חויב/תי ,ברשלנות או בזדון

 אחרת זכות מכל לגרוע מבלי וזאת ,שנגרם
 או/ו תקנון פי על, כאמור במקרה לסטודיו העומדת

 .דין פי על
 ,בנימוס ,בשקט להתנהג /תמתחייב /ההלקוח. 15

 באופן ,בסטודיו/ה שהותו בעת ארץ ובדרך בכבוד
 לאחרים מטרד יהווה או/ו יעליב ,יפגע, יפריע שלא
 .הסטודיו של התקין בניהול יפגע ולא
 ורק אך תתבצע הסטודיו בפעילות ההשתתפות 16.

 נעלי ,גרביים ,ספורט בגדי) מתאימה בתלבושת
 ת(.ומגב ספורט

 .ונשק מזון דברי הסטודיו לשטח להכניס אין. 17
באזור  והציוד האישי התיקים את לאחסן יש .18

 .המיועד לכך
. המצלמות המותקנות במתחם הסטודיו הינן 19

 לשימוש פנימי בלבד.
 .הסטודיו חלקי בכל אסור עישוןה 20.
 .בסטודיו ניידים בטלפונים דיבור על איסור חל 21.
מכל סוג  חיים בעלי הסטודיו לשטח להכניס אין 22.

 למעט כלבי נחייה. ,שהוא
 אחר רכוש או כושר ציוד הוצאת על איסור חל 23.

 הנהלת .האימונים משטחסטודיו ל כלשהו השייך
 /החברותו את לאלתר לבטל תהיה רשאיתהסטודיו 

 מבלי וזאת ,זו הוראה פר/תי אשר /ההלקוח של
במקרה סטודיו ל העומדת אחרת זכות מכל לגרוע
 .דין פי על או/ו התקנון פי על אמור

 /ותהמדריכים להוראות להישמע /ההלקוח על. 24
 ולהוראות עובדיו ,הסטודיו מנהלי להוראות וכן

 .במקום השילוט
 

 שיעורים בסטודיו

דקות לפני  5 -עד כ . יש להגיע לשיעורים25
דקות לאחר  5תחילתם. לא תותר כניסה לשיעורים 

 מועד תחילתם.
בשיעורים ייקבע מראש  /ות. מספר המשתתפים26

פי שיקול -ונתון לשינוי בידי הנהלת הסטודיו על
מנת לוודא כי השיעורים -דעתה המקצועי, על

 מתבצעים ביעילות ובמקצועיות.
. הבטחת ההשתתפות בכל אימוני הסטודיו 27

ול נציג הסטודיו או מטלפונית  מחייבת הרשמה
 .TRAIN STATION HAIFA שומון(ייבאפליקציית )

 /הלבטל את רישומו /תהיה רשאי/תי /הלקוח .28
שעות לפני  12לשיעור המחייב רישום מוקדם עד 

מועד תחילתו. ביטול הרישום יכול להתבצע 
מול נציג הסטודיו או באפליקציית טלפונית 

במקרה של  .TRAIN STATION HAIFA  שומון(י)י
אי הודעה מוקדמת על אי השתתפות בשיעור 

)ביטול הרישום(, הרי שהדבר ייחשב כהשתתפות 
 בו. /הלא נכח /הבשיעור גם אם הלקוח

אימונים  4-. לקוח/ה אשר י/תימנע מלהגיע ל29
דרי, י/תחסם נבמהלך חודש קל /האליהם נרשם

 ימים.  7בפני אפשרות הרישום לאימונים למשך 

 
 

 

 שונות
הקפאת החברות בסטודיו תתאפשר לתקופה . 30

ימים ובכפוף להודעה  60מצטברת שלא תעלה על 
התקופה המינימאלית  .מראש להנהלת הסטודיו
 ימים. 7להקפאת החברות הינה 

יתרת כרטיסייה  החזר כספי עללא יתאפשר . 31
מסיבה רפואת  שלא נוצלה, וזאת למעט ביטול

המחייבת הצגת אישור מרופא מומחה,  מוצדקת
פי סכום השיעור -יחושב על בעוד שההחזר הכספי

 הגבוה ביותר מסך השיעורים שבוצעו.
ימים לאחר  14ביטול חברות במהלך . 32

/ה לבטל את חברותו /תרשאי /העריכתה: לקוח
כתה או ממועד ימים מיום ערי 14תוך בסטודיו 

ובתנאי  המאוחר מבניהם(קבלת תקנון זה )
 .להנהלת הסטודיו את חוזה ההתמדה /ההחזירו

בפרק  /הלבטל את חברותו /ההלקוח /ההחליט
, בניכוי /היוחזר לו /ההזמן המפורט לעיל, כספו

ממחיר החברות )"דמי ביטול"(. במידה  5%
בסטודיו לאחר  /האת חברותו /ההלקוח /הוביטל
בקבלת השירות, אזי בנוסף לדמי  /השהחל

את התמורה היחסית  /השלם הלקוח/תהביטול י
עבור התקופה שחלפה ממועד כניסת המנוי 

לתוקף ועד לסיומו או בהתאם לכמות האימונים 
 , זאת לפי מחיר מחירון אימון בודד.  /השניצל

לתיקון . ביטול מנוי בהתחייבות יבוצע בהתאם 33
 (.2014לחוק הגנת הצרכן, התשע"ד ) 37מס' 
לתוקפו  מנוי בסטודיו בטרם עת יכנס . ביטול34

( ימים מיום מסירת ההודעה בידי 30שלושים )
 הלקוח/ה להנהלת הסטודיו.

ה כלשהי . לקוח/ה המקבל/ת מהסטודיו הטב35
לכסף, וי/תפסיק את חברותו/ה בטרם שוות ערך 

  שוויה.כל טודיו תשלום השווה את עת, י/תשלם לס
. במקרה של ביטול חברות ששולמה בעסקת 36

י, י/תחויב הלקוח/ה תשלומים בכרטיס אשרא
במעמד הביטול בעלויות עמלות הסליקה בעבור 

 בעסקה. שיתרת התשלומים 
לאובדן, גניבה ו/או  הסטודיו לא יהיה אחראי. 37

נזק לכלי הרכב ו/או לרכוש המצוי בהם בעת 
הסטודיו אינו כמו כן, שהות לקוחותיו בתחומיו. 

 .מתחייב לספק מקומות חניה ללקוחותיו
הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות . הנהלת 38

 לשנות את מחירון המנויים, הכרטיסיות
, מעת לעת, וכן והשירותים הנוספים הניתנים

לבטל, להאריך, לקצר או לשנות את תנאיהם של 
, מעת לעת, לפי עים והנחות כלשהן שיינתנומבצ

 שיקול דעתה המוחלט.
. הנהלת הסטודיו תהיה רשאית לצמצם ו/או 39

ם ו/או שירותים כלשהם, באופן מלא לבטל מתקני
בהחזר  /האו חלקי, והדבר לא יזכה את הלקוח

כספים כלשהם. כמו כן, הנהלת הסטודיו תהיה 
ת, רשאית להאריך או לקצר את שעות הפעילו

, ואת מערכת השעות לשנות את צוות העובדים
פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי -כאמור, על

 .פי כלשהובהחזר כס /השהדבר יזכה את הלקוח
. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות 40

לשנות את סוגי המנויים והכרטיסיות, ללא צורך 
 בהודעה מראש.

ודיו שומרת לעצמה את הזכות . הנהלת הסט41
-קנון זה עללשנות, לגרוע ו/או להוסיף סעיפים בת

 פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 

  TRAIN STATIONבכבוד רב, הנהלת 

    
 

 __________________________מלא: _שם 
 

 _____ ________ טל':______________ת.ז:  
 

 ______________________________: דוא"ל
 הרני לאשר את הסכמתי כי מדי פעם יישלחו][ 

 (לחוק התקשורת 40אלי פרסומות )ע"פ תיקון 
 

 ____________________: ___תאמןחתימת המ
 

 נציג:_____________שם תאריך: ___________



 
 

 
 

 


