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.2ההרשמה לשיעורים הנה מראש ,ומתבצעת במערכת הניהול המקוונת דרך האתר של הסטודיו
מהמחשב או דרך האפליקציה "סטודיו  "8מכל טלפון נייד.
שם משתמש -המייל סיסמה -הטלפון הנייד ללא הקידומת.
ביטול שיעור ללא חיוב :בהודעה עד  24שעות מראש תקף לכל שיעורי הסטודיו וכל הלקוחות.
המנוי מתחדש אוטומטית בכל חודש בהוראת קבע בכרטיס האשראי עד אשר אחד הצדדים
מבקש לבטל ,בהתראה מראש של  2ימי עסקים
 .4הקפאת המנוי לשבוע ומעלה בלבד ,ותתאפשר רק בהודעה מראש ,ובהצגת אישור רפואי או
נסיעה ממושכת לחול  ,ניתן להקפיא לעד שבועיים בשנה
 .5אי ניצול המנוי לא יזכה בהחזר כספי .המנוי אינו ניתן לביטול ולא ייתן החזר כספי .תוקף המנוי
הינו לפי סוג המנוי הנרכש ,מפורט במחירון הסטודיו
 .6מינימום תלמידים לשיעור קבוצתי רצפה .3-מינימום תלמידים לשיעור קבוצתי מכשירים2-
במידה שלא נרשמו מספיק תלמידים לשיעור הסטודיו רשאי לבטל שיעור או להזיזו למועד אחד
בהתראה מראש של עד  3שעות לפני השיעור.
 .7השיעור הראשון בשיטת ג'ירוטוניק הינו שיעור היכרות/אבחון פרטי (לאחריו ניתן להירשם
לקבוצה) למנוי לשיעורים קבוצתיים יש זכות להרשם לשיעור השלישי בשבוע על בסיס מקום
פנוי -כלומר עד  18שעות פני השיעור.
 .8התלמידים מתבקשים לשמור על השקט מחוץ לסטודיו ,ולהמתין לשיעורים בתוך הסטודיו .
 .9השיעורים הקבועים במערכת שעות כסדרה -נשמר לתלמידים בהם מקום אוטומטי .במידה
של אי הגעה ,הביטול הינו בחיוב מלא .לא ניתן לבטל ולשנות שיעורים בטלפון.

 .10שיעור ההתנסות חינם הינו חד פעמי ומיועד לתלמידים חדשים בלבד .תקף

בשיעורי

פילאטיס וג'ירוקינסיס או יוגה קבוצתיים בלבד.
 .11בכניסה לסטודיו התלמידים מתבקשים להשתיק את הטלפון הנייד ,ובתום השיעור להחזיר
את הציוד למקום .להנהלת הסטודיו הזכות להפעיל במקום מצלמות ולצלם את הנעשה בסטודיו
במעגל סגור.
 .12המנוי מצהיר\ה כי אין במצבו\ה הבריאותי ,פיזי והנפשי להגביל או למנוע ממנו\ממנה
"מלעסוק בפעילות גופנית ו/או ספורטיבית במסגרת החוגים השונים בסטודיו
המנוי מחויב להודיע להנהלת הסטודיו על כל שינוי במצבו הבריאותי ומצהיר\ה שבריאותו תקינה
.ומאפשרת לו\ה לבצע מאמצים גופניים בסטודיו לפילאטיס ברמות הקושי השונות של השיעורים
 .13המנוי מצהיר/ה כי כל הפעילויות המבוצעות על ידו\ה במסגרת השיעורים השונים בסטודיו
הינם על אחריותו\אחריותה האישית והבלעדית ואין לו\ה ולא תהיה לו\ה כל תביעה או דרישה
מסוג כל שהוא בגינה בעתיד והוא\היא פוטר\ת את הסטודיו מכל אחריות לנזק גוף ו\או נפש ו\או
.כל נזק אחר שעלול להיגרם לו\ה במסגרת הפעילות כאמור

 .14המנוי מאשר\ת לשלוח לו הודעות מסרונים והודעות מייל
אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה
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