
 

 

 

  

 

 

 

 

 קאנטרי בית יצחק   – תמצית תקנון מנויים 

מובאים כאן עיקרי הדברים המפורטים בתקנון המלא המופיע באתר הקאנטרי. מילוי אחר כל הוראות תקנון זה הוא   .1
 תנאי ברכישת מנוי לקאנטרי, והמנוי הרוכש מנוי זוגי או משפחתי אחראי על כל בני משפחתו.

 .במתקניו היא למנויים פעילים בלבדהכניסה לקאנטרי והשימוש  .2
 על כל אחד למלא טופס הצהרת בריאות. על כל בעיה בריאותית יש לצרף אישור מרופא כתנאי למימוש המנוי.  .3
ההנהלה רשאית לבטל או להפסיק מנוי של כל אדם בכל  מקרה של התנהגות בלתי הולמת שיש בה הפרעה לציבור   .4

 אות ההנהלה או אחד מעובדיה. או הפרעת משמעת חמורה, אי ציות להור 
 כל ההנחות מצוינות במחירון ואין הנחות מעבר למצוין בו. .5
 היא מהיום הראשון ועד האחרון בחודש קלאנדרי.  –תחילת כל מנוי  .6
ראת תשלומים בהו   6  לאחר    נקודת היציאה הראשונה  יום.    30למנוי ניתנת הזכות לסיים את המנוי שלו בהתראה של   .7

 קבע. 
  מנוי קיץ. של או ביטולים  אין החזרים  .8
 . 2.10.21ותיסגר ב   1.6.21בריכה קייצית תיפתח ב  .9

 תשלומים בהו"ק   6נקודת היציאה או השינוי תתקיים לאחר מינימום  –שינוי מנוי ממשפחתי לזוגי / יחיד  .10
 המופיע באתר.  בכל בקשה לביטול מנוי על המנוי למלא טופס ביטול .11
יצי  .12 מוגבלת,  לתקופה  מנוי  להפסיק  מעוניין  שהמנוי  יופסק  במקרה  כזה  במקרה  וחידושו.  המנוי  הפסקת  תאריכי  ין 

 בטופס.  התשלום בהוראת הקבע והמנוי יחודש בתאריך הנקוב
 בשל שינוי שיטת הגביה ומבנה המנוי אין הקפאות מנוי כלל.  –הקפאות  .13
 ₪.  100אפשרית בתשלום של  –העברת מנוי  .14
 שגרים עם הוריהם באותה כתובת,  18מתחת לגיל מנוי משפחתי = הורה או זוג הורים עם ילדים  .15
 מנוי זוגי = נשואים, ידועים בציבור, אחים  או הורה וילד.  .16
  –בריכות  .17

 נוי עצמו ובנוכחות אורחיו. המברכישת  –כרטיסי כניסה חד פעמיים  -
 יש להישמע להוראות המציל  -
 כניסה לבריכה לאחר מקלחת, עם כובע ים לבעלי שיער ארוך, בגד ים, וטיטול מתאים לבריכות.   -
 אין להיכנס עם בגדים או כפכפים, שיער פזור, או תינוקות ללא לבוש מתאים. -
 המסלול הימני מוקצה לטובתם.  - בבריכה המקורה  בעת קיום שיעורי שחיה -

 ומעלה.  16הכניסה לסאונה מגיל   – סאונה .18
  – חדר כושר  וסטודיו .19

 , לשמור על הציוד ולא להשליכו, לנגבו ולהחזירו למקום  בסיום השימוש בו.  יש להישמע להוראות המדריכים -
 לאפשר חווית אימון נעימה לכל המשתתפים  -
 יש להגיע עם בקבוק מים, מגבת אישית ונעלי ספורט.  -
 מטעמי היגיינה יש להגיע  לשיעורי הסטודיו עם מזרן יוגה אישי.   -
 בכל חודש תפורסם מערכת שיעורי סטודיו אליהם יש להירשם מראש באפליקציה.  -
 לשם התארגנות. דק' לפני כל שיעור 5יש להגיע לפחות  -
 לא תותר כניסה למאחרים.  -



 ואנו פה לכל שאלה ועניין!  אנטרי מברכת אותך על הצטרפותך למשפחתנוהנהלת הק 


