
תקנון חברות בקונטרולוג'י - סטודיו לפילאטיס מכשירים

ברוכ/ה הבאה לקונטרולוג'י - סטודיו לפילאטיס מכשירים!

צוות הסטודיו מברך אותך על החלטתך לאמץ אורח חיים בריא ופעיל :-)

בכדי לתת לך את השירות הטוב ביותר בצורה מאורגנת ושקופה אנו מציגות בפניך את כללי הפעילות
בסטודיו:

או"המתאמן/ת"יקראו להלן :)"הסטודיו"מנויים בסטודיו השייך לקונטרולוג'י בע"מ (להלן:
."החבר/ה"או"החברות/ים"

."האתר"להלן:יכונה,www.contrology.co.ilבכתובתבע"מ,קונטרולוג'ישלהאינטרנטאתר

האפליקציה של קונטרולוג'י, דרכה ניתן להירשם לשיעורים, לרכוש מנויים ומוצרים, וכיו"ב, תכונה
."האפליקציה"להלן:

שניתנווההתחייבותההצהרותהכספיים,הפרטיםותוקפו),(סוגוהמנוי/הפרטיהאישיים,.הפרטים1
."התקנון"במסגרת המנוי, מהווים חלק בלתי נפרד מכתב זה של תנאי חברות שיקרא להלן:

בביצוע רכישה דרך האתר ו/או ברישום דרך האתר ו/או לאתר ו/או באמצעות האפליקציה, הינך
מסכימה להיות קשורה ומחויבת בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח לעיתים בלשון זכר ולעיתים בלשון נקבה, אולם הוא מופנה כמובן לכל
המינים.

בעת הרישום את מצהירה ומאשרת כדלהלן:
א. כי את מסכימה להיות קשורה ומחויבת בתנאי הסכם זה; וכן

וכןלפחות;שנים18בתהינךכיב.
ג. כי הינך האפוטרופוס, טבעי או אחר, האחראית על כל הקטינים הרשומים בחשבונך – וכי עדיין

באחריותך לוודא כי בעת רישום הקטין/נה, את חייבת לאשר ולסמן במקום המתאים בעת הרישום, כי
קראת את תנאי השימוש של האתר ואת מאשרת את המשך הרישום. כמו-כן את מבינה ומתחייבת,

חוקית.מבחינהעליהםהאחראיהמבוגרידיעלרישוםמחייב18לגילמתחתילדיםעבוררישוםכי

מעיקריוהינהלסטודיוההרשמהלתנאיהמתאמן/תהתחייבותמיוםהינובסטודיוהמנוי.תוקף2
ההתקשרות.

מחיר המנוי נקבע על סמך מספר השיעורים השבועיים. מנוי פעם בשבוע מאפשר צבירת שיעורים
משבוע לשבוע רק באותו חודש קלנדרי.

הקבועיםהימיםאתלשנות(ניתןמראשקבועיםשבועייםשיעוריםשניקביעתמאפשר2+2מנוי
פנוימקוםבסיסעלתתאפשרנוספיםשיעורים2ל-הגעההסטודיו).למזכירותמראשבהודעה

ברישום האינטרנטי באפליקציה בלבד.
הקבועיםהימיםאתלשנות(ניתןמראשקבועיםשבועייםשיעוריםשלושהקביעתמאפשר2+3מנוי

פנוימקוםבסיסעלתתאפשרנוספיםשיעורים2ל-הגעההסטודיו).למזכירותמראשבהודעה
ברישום האינטרנטי באפליקציה בלבד.

הסטודיומאתובכתבמוקדמתבהסכמהאלאלהעברה,ניתןואינואישיהינובסטודיו.המנוי3
חברותודמי150₪בתשלוםכרוכהמנויהעברתאלו,חריגיםבמקריםבלבד.הסטודיודעתולשיקול

.₪50תשלוםאמצעיהחלפתדמי₪,300סה"כ₪,150



הזכותשמורההסטודיוולהנהלתכחבר/ה,להתקשרבקשההגשתלאחרהינהבסטודיו.החברות4
ושיקול דעת בלעדי שלא לקבל חבר/ה לסטודיו, בלי שתידרש לכל הסבר .

בכתב.להיותלביטולהבקשהעליום)30(מראש,חודששלבהתראהמנוי,לבטל.ניתן5

כרטיסיה.לבטלניתן.לא6
רכישה שלא במסגרת מנוי בהוראת קבע תחשב כרכישה של כרטיסיה והיא מהווה "בנק" של כניסות

לכלשיעורים.24ועדאחדמשיעורלנועיכולהכרטיסיה)."כרטיסיה"(להלן:מראשששולמו
כרטיסיה יש תאריך תוקף, אשר עד אליו ניתן לנצל את השיעורים בה, ולאחר חלוף הזמן שהוגדר, לא

יהיה ניתן עוד לעשות בכרטיסיה שימוש.
במקרים חריגים שיאושר ביטול כרטיסיה (בכתב), הניכוי מההחזר הכספי יחושב לפי מחיר מלא של

שיעור (על פי הכניסות שנוצלו בפועל) ולא לפי התעריף המוזל של הכרטיסיה.

ישההקפאהבקשתאתקלנדרית.בשנהיום14עדשליחסיכספיבהחזרמנוילהקפיא.ניתן7
להעביר למזכירות הסטודיו בכתב. בקשה בדיעבד לא תאושר. לא ניתן להקפיא מנוי במהלך חודש

הניסיון.

כרטיסייה.תוקףלהאריךניתן.לא8

כרטיסיה.להקפיאניתן.לא9

מראשיום14שלבכתבבהודעהלקצרואומתאמן/ותכלשלמנוילסייםרשאייהיה.הסטודיו10
וזאת במקרה של הפרת תקנון, או הפרת הוראות ההנהלה. במקרה כזה לא יהיה החזר כספי

למתאמן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים מנוי מכל סיבה שהיא, מבלי לנמק
החלטתה, וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף, למעט דמי הצטרפות, שלא

יוחזרו.

כלוליםשאינםמסוימים,שירותיםמתןו/אומסוימיםבמתקניםשימושבגיןהכספיים.החיובים11
בתעריף המנוי, ייקבעו על ידי הנהלת הסטודיו מעת לעת.

והינםנרשמו,אליואימוןו/אושיעורכלשלתחילתולפניסבירזמןלהגיעמתבקשים.המתאמנים12
ו/אולאימוןכניסתםאתלמנועעלוליותראודקות10שלשיעורו/אולאימוןאיחורכיבזאת,מסכימים

שיעור כאמור.

ו/אובכניסתם,באםמתאמנים,שלכניסתםלאסורהזכותאתשומרתהסטודיו.הנהלת13
בהתנהגותם, ו/או בלבושם של אותם מתאמנים, יש משום מטרד לשאר המתאמנים בסטודיו, ו/או

באם אותם מתאמנים נמצאים תחת השפעה של סמים ו/או אלכוהול ו/או חומרים אסורים.

שלהפעילותבימיהשיעורים,במערכותשינוייםלבצעהזכותאתלעצמהשומרתהסטודיו.הנהלת14
המדריכים, זהותם ומספרם מעת לעת, על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי. המתאמנים יוכלו

להתעדכן באתר הסטודיו או בקבלה.

יוכללאלשיעור,הגעתויתאםלאאשרמתאמן/תמראש.מתואמיםלהיותהשיעוריםכל.על15
לקחת בו חלק.

המתאמןיחויב-ולאשיעור,אותומועדלפנישעות6מ-פחותלאייעשהלשיעורהגעה.ביטול16
בעלות אותו השיעור.



מראש.ויחודשויירכשווהמנויים.הכרטיסיות17

נוצלו.שלאשיעוריםעבורכספיהחזריינתןלאמקרה.בשום18

ימים).(שלושההשיעורמועדלפנישעות72תחלבמנויפנוימקוםבסיסעללשיעורים.ההרשמה19

שיעורהמתאמנים.כלללרישוםפתוחיםשאינםבמערכתשיעוריםמספרקיימים–שיעורים.סוגי20
שיעור;18לגילמתחתלמתאמניםמיועדנוערבנישיעורבלבד;לנשיםמיועדאגןרצפת/נשים

שיקומי - מיועד למתאמנים הסובלים מפרקינסון, טרשת נפוצה ובעיות נוירולוגיות נוספות; שיעור
הפועל רעננה, שיעורים פרטיים וסמי-פרטיים לא פתוחים לכלל המתאמנים.

האפליקציה.ו/אוהאתרדרךאליהםלהירשםניתןלאבלבד.הקבלהמוללתאםישניסיון.שיעורי21

הקבלה.מוללתאםישפרטיים.שיעורים22

פעםשלבמנוילשבוע.משבוענוצלושלאשיעוריםהעברתתתאפשרלא2+3ו-2+2.במנוי23
בשבוע לא ניתן להעביר שיעורים מחודש לחודש.

אוהסטודיו(באתרהמנוי/השיעוריםיתרתאתלעתמעתלבדוקהמתאמן/ת.באחריות24
באפליקציה).

פעילותכשירותבשיעורבודד/תמתאמן/תונותרבמידהעת,בכלשיעוריםלבטלרשאי.הסטודיו25
גופנית.

מדיניות ביטול והחזר כספי

ביצועמיוםימים14בתוךשלוהמנויאתלבטליכולמתאמןהצרכן,הגנתחוקלהוראותבהתאם.1
העיסקה, או מיום מסירת חוזה ההתקשרות, לפי המאוחר, בין אם התחילה תקופת המנוי, בין אם

לאו – ואף אם העיסקה היא לתקופה קצובה.

מתאמןהצרכן,הגנתחוקלהוראותשבהתאםהרילעיל,כאמורימים14בתוךהעיסקהבוטלהלא.2
.בכתבמסירת הודעת ביטול למפעיליכול לבטל את המנוי שלו באמצעות

.ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול כאמור
הודעת ביטול כאמור יכולה להינתן גם דרך האפליקציה ו/או האתר ו/או על-ידי מסירתה בסטודיו,

בכתב, לידי פקידת הקבלה.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, הסטודיו ישיב למתאמן את התמורה ששילם המתאמן, או.3
יבטל את חיוב המתאמן בשל העיסקה; ואולם אם הוחל בביצוע העיסקה, רשאי הסטודיו לגבות

מהמתאמן את התשלומים כמפורט להלן:

החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש למתאמן בתקופה שעד למועד כניסת3.1
הביטול לתוקף.



דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העיסקה ועד מועד3.2
כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעיסקה ובין המחיר החודשי במסלול

1חלופי.

דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים להלן:3.3

הקצובה;התקופהשלהראשוןבשלישבוטלהאם–מהתמורה3.3.125%
אוהקצובה;התקופהשלהשניבשלישבוטלהאם–מהתמורה20%
הקצובה.התקופהשלהאחרוןבשלישבוטלהאם–מהתמורה17%

הסכום שהיה על המתאמן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד3.3.2
כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העיסקה.

מובהר בזאת, כי עלולים לחול חיובים נוספים בגין ביטול כאמור, בגין עמלות ביטול כרטיסי3.4
אשראי, בכפוף לתנאי האשראי מול המתאמן ומול חברת כרטיסי האשראי.

המתאמן לא יכול לבטל את המנוי, שלא באופן המפורט לעיל.3.5

בנוסף, קונטרולוג'י מציעה שיעור ניסיון, שמשלמים עליו מראש. אי-הגעה לשיעור זה, ללא3.6
ביטול בזמן, תיחשב כניצול השיעור.

בנוסף, קונטרולוג'י מציעה חודש ניסיון ללא התחייבות. את חודש הניסיון לא ניתן לבטל, אלא3.7
יש להודיע לקונטרולוג'י שלא ממשיכים לאחר חודש הניסיון.

כשירות פעילות גופנית

למסורמתחייב/תהואבהבריאות,הצהרתעלהמתאמן/תבחתימתמותנהבסטודיו.האימון1
פרטים נכונים על מצבו/ה הבריאותי, כשירותו/ה, מגבלותיו הרפואיות הידועות לו/ה והמונעות ממנו/ה

להשתתף בשיעורי פילאטיס ריצפה ומכשירים. כמו כן מתחייב/ת המתאמן/ת להודיע על כל שינוי
במצבו/ה הבריאותי, וכי במידה ולא י/תדווח על כך, הרי שכל פגיעה ונזק שיגרמו לו/ה כתוצאה מכך,

יחולו על אחריותו/ה בלבד, ולא י/תוכל לבוא בטענות ו/או כל תביעה כנגד סטודיו קונטרולוג'י בע"מ
וצוות עובדיו .

אישורפיעלאלאתרופות,השפעתתחתאופצועיםבהיותםלהתאמןרשאיםאינם.המתאמנים2
רפואי בכתב .

לפעם.מפעםהבריאותימצבו/הבדבראישוריםלהמציאממתאמן/תלדרושרשאיהסטודיו.צוות3
אי-המצאת תעודת רופא כאמור לעיל ו/או אי-עדכון בנוגע לשינוי במצב הבריאותי, מהווים הפרה

יסודית של הסכם זה ומקנים לסטודיו את הזכות להפסיק את המנוי של המתאמן לאלתר, עד לתיקון
ההפרה.

המתאמן מבין ומסכים, כי בידי הסטודיו שיקול הדעת הבלעדי, האם לאפשר למתאמן להתאמן
בסטודיו, לאור מצבו הבריאותי של המתאמן.

התנהגות בשטח הסטודיו, לבוש והיגיינה

"מחיר חודשי במסלול חלופי" – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים למתאמן בעיסקה לתקופה קצובה, לו1
ההתקשרות היתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע למתאמן בכתב, טרם ההתקשרות.



.הסטודיובתחוםחפציםגניבתאולאובדןאחראיהסטודיו.אין1

ברישיון).(גםוסוגמיןמכלנשקעםהסטודיולשטחכניסהתותר.לא2

לבושללאלסטודיוכניסהתותרלאהולם.ספורטיביבלבושלסטודיולהגיעמתחייבים.המתאמנים3
ספורטיבי הולם .

יפריעשלאבאופןסביבתו,אובסטודיושהותםבעתומנומסשקטבאופןלהתנהגהמתאמנים.על4
לאחרים ליהנות מהסטודיו, ולא יפגע בניהול התקין של הסטודיו. השימוש בשפה בוטה, מעליבה,

פוגעת, גסה ו/או רועשת אסור בהחלט. אסור למתאמן/ת או אורח/ת להטריד מתאמנים אחרים ו/או
אנשי צוות והנהלה .

לעילהתחשבזותקנהשלהפרההשיעור.בזמןניידיםטלפוניםלהשתיקישהמתאמנים,.לנוחיות5
להוצאת המתאמן מהשיעור .

לשמורהמתאמניםעלכןכמובסטודיוופעילותםשהותםבעתבמגבתלהשתמשהמתאמנים.על6
על מכשירי האימון, ולנגבם לאחר השימוש .

להוראותעתבכלולהישמעוהבטיחותהזהירותכלליעללשמורהחובהחלההמתאמנים.על7
המדריכים ו/או המאמנים הנמצאים בסטודיו. "עבירת משמעת" הינה הפרה של כללי השימוש ו/או

הנימוס הנהוגים בסטודיו, אי-ציות להוראות הצוות של הסטודיו ו/או כל הפרה אחרת של הוראות כתב
זה או כל מסמך אחר בין הצדדים. מתאמן/ת י/תנהג על פי הוראות כתב זה, ולא הסטודיו רשאי
להודיע למתאמן/ת לעזוב לאלתר את שטח הסטודיו וכן לסיים את חברות המתאמן/ת אשר עבר

עבירת משמעת לאלתר או להשעותה לתקופה אשר תראה לסטודיו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הכל
בהחלטה מנומקת, מבלי שהמתאמן/ת י/תהיה זכאי /ת להחזר דמי המנוי. הסטודיו לא יהיה רשאי

לעשות שימוש בסעיף זה, אלא אם כן ניתנה למתאמן/ת הזדמנות לומר את דברו/ה בנושא.

הסרת אחריות

הסטודיו מסיר מעצמו כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים.1
ולתכנים המופיעים באתר ובאפליקציה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה

לשימוש ספציפי ואי-הפרה.

כל המידע, התכנים, השירותים, המוצרים וחומרים אחרים המצויים באתר ו/או באפליקציה ו/או.2
AS(שהם""כפיניתניםדרכם,הנגישים IS(כלשהו,מסוגאחריותללאלזמינותם,ובהתאם

מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אנו מסירים מעצמנו כל
אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה

מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות מידע ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות.
איננו מתחייבים כי האתר והאפליקציה יפעלו ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או

כי האפליקציה ואתר זה או השרתים המאפשרים פעולתם הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או
רכיבים מזיקים אחרים.

איננו מתחייבים ואיננו מציגים מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש באתר ו/או באפליקציה.3
ו/או במוצרים ו/או בחומרים המצויים באתר זה ו/או השירותים המוצגים באתר זה, בכל הנוגע

לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות,
ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה,



הניתנים על-ידינו, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף
האחריות המפורטת לעיל.

איננו מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או.4
בשירותים ו/או במוצרים המוצגים באתר ו/או באפליקציה ו/או הניתנים בסטודיו – ולפיכך את

מבינה ומסכימה, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגדנו, אם לא תקבלי את התוצאה
לה ציפית ו/או אליה כיוונת.

רוחני קנין
כל התכנים המתפרסמים באתר ובאפליקציה הינם בבעלות הסטודיו..1

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל.2
דרך שהיא חומר כלשהו מהאתר. שינוי חומרים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה (ובכלל זה

השימוש בכל חומר כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של
זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות שלנו ו/או של צדדים שלישיים.

כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם
לכל דין.

בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאפליקציה ו/או מהאתר, בחלקו או במלואו,
לרבות עיצוב האפליקציה והאתר וסימני המסחר המופיעים בהם, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב,

מהסטודיו.

crawlersמסוגתוכנותלרבותאחר,אמצעיאומחשביישוםכללהפעיללאפשראולהפעילאין.3 ,
robots,מהאתר.ותכניםמידעחלקי,אומלאבאופןמאחזרות,ו/אומעתיקותהסורקות,וכדומה

בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים
מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

"קונטרולוג'י" הינו סימן מסחר של קונטרולוג'י בע"מ..4

פרטיות
הסטודיו מחויב להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואיננו חולק מידע אישי עם צדדים שלישיים.1

ללא הסכמתך.

הסטודיו יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתמסרי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים.2
אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב), במטרה

לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו – אולם במקרים שכאלה, הנתונים יהיו אנונימיים
ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

השרתידיעלמאוחסניםאשרקטנים,טקסטקבצי–"cookies(("ב"עוגיות"שימושעושההאתר.3
של האתר ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו את משתמשת,
באמצעות הדפדפן שלך – על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את

פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה
אותך באופן אישי ואת יכולה לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא תיקלטנה במחשב "עוגיות", או

שתימחקנה.



הסטודיו לא יוחזק כאחראי לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות.4
הנ"ל.

כללי

צורךללאהתקנוןאתו/אוהמנוייםסוגיאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהסטודיו.הנהלת1
בהודעה מראש. כמו כן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקצר או להאריך את שעות פעילות הסטודיו מעת

לעת, ללא הודעה מוקדמת למתאמנים, ומבלי לנמק החלטתה .

הריבתשלום,כרוכיםהחניהוהסדריבמידהלמתאמנים.חניהמקומותלספקאחראיאינו.הסטודיו2
שתשלום זה יחול על המתאמן/ת בלבד. הסדרי החניה הקיימים עשויים להשתנות מעת לעת בלא

צורך בהודעה מראש למתאמנים. אין כל קשר בין דמי מנוי לבין הסדרי החניה .

שטחאתולעזובהסטודיו,סגירתלפניבסטודיופעילותםאתלסייםואורחיהםהמתאמנים.על3
הסטודיו לכל המאוחר בשעת הסגירה .

20₪המנוי.עבורתשלוםאמצעיהחלפתשלבמקרים50₪שלסכוםתגבההסטודיו.הנהלת4
עבור כל צ'ק שחזר ולא כובד .

בהתאם,לפעולומסכימיםהתקנון,הוראותלתנאיוהסכימוהבינוקראו,כאילוייחשבו.המתאמנים5
מרגע שהחלו להתאמן בסטודיו.

להפסקתלגרוםועלולהויסודית,חמורהכהפרהתיחשבהשונים,סעיפיועלזה,תקנון.הפרת6
החברות בסטודיו .

לשלםרשאי/תי/תהיהבמלואו,שולםלאהסבסודוסכוםהמנוידמימסבסודהנהנה/ת.מתאמן/ת7
בעצמו/ה את סכום הסבסוד שלא שולם בפועל. לחילופין, הסטודיו יהיה רשאי לקצר את תקופת המנוי

שטרם נוצלה לפי יחס חלקם של דמי המנוי הלא מסובסדים למלוא סכום המנוי כולל הסבסוד .

בפירושו.תשמשנהלאוהןבלבדהתמצאותלצורךנועדוזהבכתב.הכותרות8

שכזהסעיףיראוהחוק,אתנוגדזהבהסכםכלשהוסעיףכימוסמך,משפטביתיכריעבובמקרה.9
כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר

הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.

בשנה,ימים21עדהסטודיואתלסגוררשאיהסטודיובסטודיו,שיפוצים/תיקוניםשלבמקרה.10
ימים.7לפחותשלמראשבהודעהוזאת–חוקפיעלסגירההמחייביםלימיםמעבר

במקרים חריגים, בהם לא ניתן להודיע מראש, יעשה הסטודיו את מרב המאמצים להודיע
בהקדם האפשרי.

קונטרולוג'י בע"מ רשאית להמחות חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה.11
שכזו, קונטרולוג'י יכולה שלא להיות מחוייבת עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפני קונטרולוג'י, כי

יש לך הסמכות להתחייב כלפיה – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמשתמש – בהתאם לתנאי
הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל..12

בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה ביחס לביצועו, פירושו, תחולתו,.13
), יפעלו הצדדים כדלהלן:"סכסוך"תוקפו ובכל עניין אחר הקשור ו/או נובע מההסכם (להלן:



הסכסוך יובא בפני מגשר יחיד, שיתמנה על-ידי הצדדים תוך הסכמה הדדית. לא הגיעו הצדדים
כאמור,הדרישהאתהעלהצדבומהמועדימים10בתוךהמגשרשללזהותובנוגעלהסכמה

יפנו הצדדים לנשיא לשכת עורכי הדין בישראל לקביעת זהות המגשר.
הגישוריסתייםכמגשר,שמונהמיוםימים28בתוךהצדדיםביןלגשרהצליחלאוהמגשרבמידה

ויכריע בסכסוך בורר יחיד, אשר ימונה על ידי נשיא לשכת עורכי הדין בישראל.
הבורר ייתן פסק בוררות בכתב בו ינמק את פסק הבוררות ויהא מחויב להכריע בהתאם לחוק

המהותי – אך לא יהא מחויב בכללי הראיות וסדרי הדין.
.1968תשכ"ח-הבוררות,בחוקכמשמעותותקףבוררותהסכםמהווהזהסעיף

קונטרולוג'י תהיה זכאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון – ובכל.14
מקרה שלא תעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידה – וקונטרולוג'י

תוכל להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים.15
באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

על ידי ביצוע הרשמה באתר ו/או בסטודיו, את מאשרת ונותנת לקונטרולוג'י בע"מ הסכמתך.16
למשלוח אליך של מידע בדבר מוצרים, שירותים של קונטרולוג'י ושירותי ספקיה, וכן מידע שיווקי

ופרסומי אודות מוצרי/שירותי קונטרולוג'י ו/או מוצרים/שירותים של מפרסמים אחרים (להלן:
)."מידע פרסומי"

בנוסף, גולש אשר השאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, קונטרולוג'י.17
תהיה רשאית לשלוח אליו מעת לעת מידע פרסומי. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע

התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת חומר כזה, באמצעות
הסרה עצמאית מרשימות התפוצה של קונטרולוג'י.

אין לקונטרולוג'י אפשרות או יכולת לדעת, האם את עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני.18
(דוא"ל), המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר

בדוא"ל, כאמור לעיל, את מאשרת ומתחייבת בפני קונטרולוג'י, כי ניתנה לך הסכמת כל
המשתמשים בכתובת הדוא"ל הנ"ל להתחייב אף בשמם כאמור, וכי הסכמתך כאמור לעיל מהווה

הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדוא"ל כאמור.

הצהרת המתאמן

השתתפותי בפעילות בסטודיו לפילאטיס קונטרולוג'י הינה באחריותי, והריני מתחייב להישמע
להוראות הסטודיו והמדריכים, ואין לסטודיו ו/או לקונטרולוג'י בע"מ אחריות לנזק גופני כלשהו העלול
להיגרם כתוצאה מרשלנותי, ו/או אי ציותי להוראות ההנהלה ו/או המדריכים, כפי שיינתנו מזמן לזמן,

הגם שהובהר לי כי לקונטרולוג'י בע"מ יש ביטוח מקיף לסטודיו. הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את
תקנון החברה כמפורט בטופס זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כמתאמן/ת בסטודיו,
הבנתי את תוכנו ומשמעותו ,ואני מתחייב לפעול בהתאם לתקנון הסטודיו ולהוראות ההנהלה ועובדי

הסטודיו.

תאריך:_______________חתימה:___________________


