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תקנון החברות במרכז הספורט נחלת 360 )להלן:"מרכז הספורט"(
 

תקנון זה בא להסדיר ולהבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של חברי המועדון ואת כללי ההתנהגות המחייבים בשטח מרכז   •
הספורט.

הינו תנאי מוקדם לחברות במרכז הספורט. החברות  בו  ומילוי אחר האמור  הסכמתם המלאה של חברי המועדון לתקנון   •
במרכז הספורט מהווה אישור והסכמה לאמור בתקנון זה.

חזקה על כל חבר מועדון כי הוא קרא והבין את התקנון וכי הוא נטל על עצמו התחייבות לנהוג על פיו. במקרה של קטין, נוטל   •
על עצמו בן המשפחה החתום על טופס הרישום של הקטין, את כל החובות הנובעות מתקנון זה.

אין ההנהלה אחראית לגניבות או על אובדן חפצים )כולל חפצי ערך( בשטח מרכז הספורט וסביבתו.  •
חל איסור מוחלט על הכנסת צידניות לשטח מרכז הספורט.  •

הפרת סדר או הפרת תקנון זה עלולה להוביל להשעיה או לביטול החברות במועדון, ללא החזר כספי, בהתאם לשיקול דעתו   •
של המועדון.

הספורט  מרכז  בשטח  ההוראות  פרסום  השונים.  במתקנים  השימוש  אופן  בדבר  הוראות  לפעם  מפעם  תפרסם  ההנהלה   •
כמוהו כהופעתן בתקנון זה.

הנהלת מרכז הספורט תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לסגור חלקים שונים במרכז הספורט לצורך ביצוע עבודות תחזוקה,   •
שיפוצים ו/או תיקון, ובמקרים מיוחדים אף לסגור את כל שטח מרכז הספורט לצורך ביצוע העבודות כאמור.

בחתימתו מצהיר חבר המועדון כי הינו מאשר לקבל חומר פרסומי ממרכז הספורט בכל דרכי ההתקשרות )דואר אלקטרוני,   •
SMS, ניוזלטר, מכתבים וכו'(, ולא תהיה לו טענה כלפי מרכז הספורט בקשר לכך.

•  בחתימתו מצהיר חבר המועדון  כי הינו מאשר שבמסגרת הפעילות, מרכז הספורט מצלם את המנויים על מנת לעלות את 
התמונות לאתר מרכז הספורט והפייסבוק, ולא תהיה לו טענה כלפי מרכז הספורט בקשר לכך.

חברות במרכז הספורט
מונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצדם:  •

חבר מועדון מי שמלאו לו 10 שנים לפחות וברשותו כרטיס מנוי בתוקף.  
חבר מועדון קטין מי שטרם מלאו לו 10 שנים וחברותו במרכז הספורט על פי טופס רישום משפחתי.  

12 חודשים, שלאחר מועד הרישום. החברות במרכז  החברות במרכז הספורט הינה החל ממועד ההרשמה ולתקופה של   •
הספורט תסתיים מאליה בתום התקופה כאמור, אלא אם כן, סוכם ונכתב אחרת במפורש בטופס ההצטרפות )להלן: "תקופת 

המנוי"(.
ביטול החברות במרכז הספורט תהיה בהתאם להוראות טופס הקפאת/ביטול מנוי עליו חתם חבר המועדון עם הרשמתו   •

למרכז הספורט. 
הנהלת מרכז הספורט רשאית לקבל או לדחות בקשות הצטרפות או להתנותן בתנאים שיקבעו על ידה, בהתאם לשיקול   •

דעתה הבלעדי.
החברות במרכז הספורט הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחרים.  •

ידי  כניסתם של אורחים לשטח מרכז הספורט תותר אך ורק כשהם מלווים בחבר מועדון ובתמורה לתשלום שייקבע על   •
הנהלת מרכז הספורט מעת לעת. על חברי המועדון תחול אחריות מלאה להתנהגותם של אורחיהם.

וימי הפעילות  ידוע למנוי כי שעות פעילות מרכז הספורט הינם ע"פ שעות מוגדרות ומתוחמות לזמנים ספציפיים.- שעות   •
ייקבעו מעת לעת ע"י הנהלת המרכז.

דמי המנוי
אין  כי  בזאת,  מובהר  ההרשמה.  במועד  ובכתב  במפורש  אחרת  יקבע  אם  אלא  המנוי  תקופת  כל  עבור  ישולמו  המנוי  דמי   •

בתשלום דמי המנוי במספר תשלומים שנפרסו על כל תקופת המנוי ו/או חלקה כדי לגרוע מהוראות סעיף זה.
דמי המנוי לא יוחזרו  לחבר מרכז הספורט מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות יוצאות דופן וחריגות ובאישור מראש ובכתב של   •

הנהלת המרכז. בכל מיקרה של ביטול המנוי ייגבו דמי ביטול על סך 250 שקלים.

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש 
מרכז ספורט 360 נחלת

כתובת: העצמאות 37, ראשון לציון
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רצופים  חודשים   3 של  לתקופה  תעשה  והיא  הספורט  מרכז  הנהלת  של  ובכתב  מראש  באישור  מותנית   – המנוי  הקפאת   •
לפחות. חידוש המנוי לאחר הקפאתו ייעשה באותו תאריך קלנדארי שבו הוקפא המנוי בשנה שלאחר הקפאתו ועד לסיומו.

מקרים חריגים יידונו ע"י הנהלת מרכז הספורט , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  •

כרטיס מנוי
כל חבר מועדון יקבל במעמד ההרשמה צ'יפ כניסה אישי.  •

הצגת הצ'יפ בכניסה למרכז הספורט, הינה תנאי לכניסת החבר למועדון.  •
במקרה של אובדן צ'יפ, ינפיק המרכז צ'יפ חדש כנגד תשלום טיפול ועלות צ'יפ חדש וזאת בתשלום של 25 שקלים.  •

 •
כללי התנהגות במרכז הספורט

העישון בשטח המרכז אסור בהחלט.  •
הכנסת כלי זכוכית לשטח מרכז הספורט - אסורה בהחלט.  •

הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא - אסורה בהחלט.  •
חברי מועדון נדרשים לשמור על רכוש מרכז הספורט על כל צורותיו ומתקניו.  •

יש לשמור על ניקיון מרכז הספורט ולהימנע מפגיעה בצמחייה.  •
אין להשאיר בתום הפעילות בגדים, מגבות או כל ציוד אישי בשטח מרכז הספורט.  •

ילדים שגילם אינו עולה על 10 שנים חייבים בלווי מבוגר בשטח מרכז הספורט, לרבות בשהייה בבריכות השחייה.  •
הורים ו/או מלווים יהיו אחראים להתנהגותם ולמעשה ילדיהם ו/או ילדים נלווים כל זמן שהותם של הילדים בשטח מרכז   •

הספורט.
חברי מועדון וילדיהם חייבים בשמירה על הסדר בשטח המועדון, בהתנהגות הולמת ומכובדת וימנעו מכל הפרעה לניהול   •
סדיר של מרכז הספורט. חבר מועדון ימנע מהפרעה לשלוות החברים )הפעלת רדיו, משחקי כדור שלא במקומות המיועדים 

לכך וכד'(.
חבר מועדון יתאים את לבושו בהתאם למתקן בו הוא משתמש:  •

המנויים מתבקשים שלא להביא דברי ערך למרכז הספורט. בכל מיקרה החברה העירונית ו/או מרכז הפורט אינם אחראים   •
על גניבות/ אובדן של המנויים.

בגד עליון חובה בכל פעילויות מרכז הספורט, פרט לבריכה.בגד מתאים ונעלי התעמלות בזמן פעילות בחדרי הכושר הגופני,   •
אולם הספורט ומגרשי הספורט )טניס, כדורסל, כדורגל וכו'(.

מרכז הספורט רשאי לפי שיקול דעת לסגור את שטחו לצורך אירועים מיוחדים   •

בריכות השחייה
הקפיצות בבריכה אסורות בהחלט!  •

הרחצה  בשעות  ורק  אך  ומותרות  במקום,  נוכח  הספורט  מרכז  מטעם  שמציל  בעת  רק  מותרת  הבריכה  לשטח  הכניסה   •
הקבועות, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הנהלת המועדון.

לפני כניסה לשטח הבריכה - מקלחת חובה!  •
אין להכניס לשטח הבריכה כל דברי מאכל או שתייה.  •

כל המתרחצים חייבים בכובעי ים.  •
הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה - אסורה בהחלט!  •

ים מקובלים. בכניסה למים לבישת חולצה צבעונית אסורה בהחלט למעט חולצת  אין כניסה לשטח הבריכה אלא בבגדי   •
טריקו לבנה.

כניסה במכנסי בד "שורטס", נעליים מכל סוג שהוא - אסורה בהחלט.  •
הכנסת צעצועים שאינם לצורך הצלה )גלגל, מצופים( לשטח הבריכה - אסורה בהחלט!  •

בשטח  עשייתם  ו/או  הכנסתם  ו/או  כניסתם  כדורים,  סנפירים,  סירות,  פרמידות,  בניית  מים,  באקדח  שימוש  מים,  התזת   •
הבריכה - אסורים בהחלט!

ילדים עד גיל 10 - חובה על ההורים לשמור על ילדיהם בעת הרחצה בבריכה.  •
הרחצה בבריכת הפעוטות מותרת לילדים עד גיל 3 באחריות ההורים בלבד. אין בשום מקרה לעזוב תינוק/ילד ללא השגחה   •

צמודה.
הנהלת מרכז הספורט רשאית לקבוע שינויים לגבי שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכות השחייה.  •

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את בריכות השחייה, כולן או חלק מהן לצרכי שיפוצים ותיקונים עונתיים.  •
אזור בבריכה המסומן )באמצעות מסלול או שלט(, כאזור שחייה לכיוון אחד, הוא אזור המיועד לשחייה בלבד. באזור זה אין   •

קופצים או נחים על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים.
בבריכה תתקיימנה מידי פעם או באופן מתמיד אימונים,שחייה ושיעורי שחייה, כמו כן תתקיימנה מידי פעם תחרויות שחייה   •

ועל קיום תחרויות אלה תודיע הנהלת המרכז למנויים מראש.
הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת השחייה.  •

אסורה ריצה בשטחי הבריכות - סכנת החלקה!  •

rishom takanok_360_biz.indd   2 26/07/2017   09:25



נחלת
הרבה יותר ממרכז ספורט

הכניסה אסורה לאנשים החולים במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת.  •
הקפיצה למים אסורה בהחלט.  •

אולמות הספורט
הכניסה לאולמות הספורט בתלבושת מלאה בלבד.  •

הכניסה לאולמות מותרת אך ורק בנעלי התעמלות או נעלי ריקוד בלבד.  •
אין להכניס לאולם דברי אוכל ומתיקה.  •

אין לעשן באולמות הספורט!!!  •
הנחת מגבת או סדין על מזרן ההתעמלות בעת השיעור – חובה.  •

חוגים ומתקנים
ההנהלה רשאית על פי שיקול דעתה לבטל חוגים, להחליף מדריכים או מרצים הכל בהתאם לנסיבות כפי שתקבע ההנהלה.  •
לא תותר כניסת מאחרים לשיעור, המדריך/ה יהיה רשאי שלא לתת למנוי להשתתף בשיעור אם הגיע באיחור של 5 דקות   •

ומעלה.
חובה השימוש במגבת אישית על כל מתקני ואביזרי הספורט לרבות מזרן ההתעמלות.   •

ההנהלה רשאית להגביל או לאסור השתתפות בחוגים על פי שיקול דעתה.  •

חדר הכושר
חובה להישמע להוראות המדריך ולפעול ע"פ תקנון ולו"ז המקום.  •

הכניסה לחדר הכושר מגיל 14 ומעלה בשעות שייקבעו ע"י ההנהלה בלבד! חובה להצהיר  אחת לשנה    על מצב  רפואי  תקין    •
של משרד הספורט  המאשר כשירות להתאמן בחדר הכושר.

אין להיכנס לחדר הכושר ו/או להשתמש במתקן כלשהו בחדר הכושר בעת היעדרו של אחראי או מדריך!  •
הכניסה לחדר הכושר תעשה בהתאם לשעות הפתיחה המפורסמות.  •

הכנסת דברי מאכל לחדר כושר אסורה בהחלט.  •
תקנות אלו באות להוסיף על ההוראות הקבועות במקומות הנ"ל ולא לגרוע מהן.  •

ההנהלה רשאית לאסור כניסתו של כל חבר מועדון לחדר הכושר.  •
כל המשתמש בחדר כושר עושה זאת על אחריותו ובאישור רופאו האישי.  •

כל חבר מועדון חדש חייב לקבוע הדרכה ראשונית )אוריינטציה( על מכשירי הכושר )הפעלה ובטיחות( ונהלי חדר הכושר   •
בעת הנפקת המנוי.

אין לעלות על המסילה הנעה )הליכון( כשהוא פועל. יש לוודא שהרצועה לא נעה.  •

משמעת והפסקת חברות
ולהוראות של הנהלת מרכז הספורט, כפי שיתפרסמו במרכז  על חברי המועדון להישמע להוראות עובדי מרכז הספורט   •

הספורט מפעם לפעם.
הנהלת מרכז הספורט רשאית להפסיק חברותו של חבר מועדון או שלא לחדש את חברותו, בשל בעיות משמעת, תלונות על   •

התנהגותו או מסיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת מרכז הספורט תהיה רשאית לאסור כניסתו של חבר מועדון לשטח המרכז הספורט עד לבירור עניינו.

בברכה
הנהלת מרכז הספורט החדש

הריני מאשר בזאת כי קראתי תקנון זה, הבנתי והסכמתי לאמור בו וקיבלתי לידי העתק של תקנון זה.

________________    _______________     ____________       ___________________
מס' מנוי                                   חתימה  תאריך                                     שם                          
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