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תקנון ונהלי הסטודיו
כללי

כרטיסיות
ומנויים
חודשיים

אנא כבדו את התקנון והנהלים ,תודה!

שירלי

 הגעה לשיעור רק בתיאום מראש – רצוי לתאם/לשריין ימים קבועים. יש להגיע כ 10 -דק' לפני תחילת האימון על מנת שנספיק להתארגן ונתחיל בזמן.אורכו של שיעור הינו  50-55דקות.
 מומלץ לא לאכול ארוחה גדולה כשעתיים לפני השיעור. יש לבוא עם גרביים (עדיף מחוספסות או עם נוגדי החלקה)יש להגיע בלבוש נוח ,מומלץ עם בגדים צמודים.
 יש לחלוץ נעליים/סנדלים בכניסה ולהשאירם על המדף הייעודי. בסיום האימון מנקים עם השפריצר ,על מנת שנשמור את הציוד נקי ונעים לשימוש. הסטודיו עשוי להחליף מדריכ/ה לשיעורי הקבוצה ללא הודעה מוקדמת. יש להשאיר את הטל' הנייד על שקט בתיק באזור ההתארגנות האחורי בסטודיו.דיבור במהלך אימון מפריע מאוד ,יש לצאת מהסטודיו.
כרטיסיות -
יש לשים לב לתוקף הכרטיסייה -
תוקף הכרטיסייה מצוין במחירון ,לא ניתן יהיה להאריך אותה לאחר סיום התוקף שלה.
מנוי חודשי -
מנוי חודשי מתחיל ומסתיים בתאריכים ידועים מראש בכל מקרה.
במידה ויתבטל אימון עקב חג או ביטול מטעם הסטודיו ,האימון יושלם על בסיס מקום פנוי במהלך
תקופת המנוי .במידה ולא הושלמו אימונים שבוטלו בעקבות חגים  /ביטול מטעם הסטודיו ,יקוזזו
השיעורים מעלות המנוי הבא.
ביטולים מטעם הלקוח/ה (מתואמים או לא מתואמים) במהלך המנוי – בסעיף הבא.
הקפאת כרטיסייה  /מנוי חודשי  -ניתן להקפיא כרטיסייה/מנוי חודשי לתקופות של מינימום חודש,
ולמקסימום של  3חודשים ,יש להודיע שבוע מראש.

ביטולים
והשלמות
הטבות

תשלומים
והחזרים

₪

יש להודיע על ביטול אימון  24שעות מראש ,אחרת האימון יחויב.
ביטול מאוחר ,במידה ויתאפשר ,ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בטווח של שבוע מיום הביטול.
אי הגעה לאימון מבלי להודיע כלל – האימון יחויב ולא ניתן יהיה להשלימו.

 ₪ 100מתנה  -במנוי הבא ,למי ששלושה חברים שהביא רכשו כרטיסיית ניסיון
אימון התנסות מתנה  -לחברים של לקוחות הסטודיו..

 ככלל בתיאום מנוי חדש ,התשלום עליו יתבצע בתחילתו. ברכישה באשראי עד  3תשלומים. ברכישה בהמחאות – יש לרשום לפקודת "פילאטיס בעמק" ,עד  4המחאות. החזרים וזיכויים – בביטול עסקה מעל  14ימי עבודה מיום התשלום ,ינוכה מהזיכוי( 5%דמי ניהול וביטוח).

