إستمارة العضوية
تمارين اللياقة البدنية للرجال والسيدات
متطلبات العضوية:
يرجى ارفاق ما يلي :
 نموذج موقع من االستمارة الصحية
 صوره من البطاقة الشخصية او صوره جواز السفر (على مقدم الطلب أن يكون فوق  18سنه)
 يجب تقديم استمارة عضويه عن كل شخص
 عدد  1صور شخصيه
مالحظات هامة :
 استرجاع مبلغ االشتراك خالل 30-15ايام عمل فقط من تاريخ التسجيل و ألسباب مقنعه و موافق عليها من قبل ادارة اسباير اكتيف .
 ترقية العضوية أو تغييرها يجب أن يتم خالل شهر واحد من تاريخ التسجيل

تفاصيل العضوية:
يرجى اختيار فئة العضوية والمدة:

□
□ 3شهور

اللياقة البدنية

□
□الجمنازيوم
□ 6شهور

عضو جديد

□
□السباحة □قبل\بعد الوالدة
□ 12شهر
تجديد عضويه

تفاصيل شخصيه :
االسم األول -------------------------------------------------------- :االسم األخير------------------------------------------------------- :
رقم الجوال-------------------------------------------------------- :
تاريخ الميالد

اليوم

التاريخ

السنة

البريد االلكتروني----------------------------------------------------- :
الجنسية:

رقم البطاقه الشخصيه
أو جواز السفر

كيف تعرفت على أسباير أكتف  :الموقع االلكتروني – الفيس بوك – صديق – رساله نصيه – أخرى(يرجى ذكرها)-----------------------

تفاصيل جهة العمل :
اسم المؤسسه ---------------------------------------------------------:

الرقم الوظيفي ------------------------------------------ :

تفاصيل االتصال في حاالت الطوارئ( :يرجى ذكر رقم لالتصال في حالة الطوارئ)
االسم-------------------------------------------------------------------- :

رقم الجوال :ـ-------------------------------------------

العالقة بمقدم الطلب---------------------------------------------------- :

تصريح العضو:
قبل توقيع هذا المستند ،فقد قرأت وفهمت ووافقت على االلتزام بشروط وأحكام عضوية أسباير أكتيف كما هو محدد على هذا النموذج .أسباير
أكتف لديها حق إلغاء أي عضويه بأي وقت في حال االخالل بأي من الشروط واألحكام المتفق عليها بدون استرجاع رسوم العضويه .
التوقيع------------------------------------------------------- :

التاريخ--------------------------------------------------- :
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شروط واحكام العضوية:
العضوية:
-

استرجاع مبلغ االشتراك خالل 30-15ايام عمل فقط من تاريخ التسجيل و ألسباب مقنعه و موافق عليها من قبل ادارة اسباير اكتيف
يتم خصم رسوم شهر من رسوم العضوية في حاالت طلب استرداد رسوم االشتراك بغض النظر اذا تم حضور حصص او ال .
يتم خصم  %5رسوم اداريه في حال طلب استرداد مبلغ العضويه .
ترقية العضوية أو تغييرها يجب أن يتم خالل شهر واحد من تاريخ التسجيل.
لتجميد العضوية رجاء ابالغ مكتب التسجيل قبل التاريخ ب  72ساعة.
تطبق رسوم تحويل الحضويه (  200ريال قطري لتحويل العضويه  50 ،ريال قطري الصدار بطاقه ) .

 يجب احضار بطاقة سارية المفعول تحتوي علي صورة (او رخصة قيادة او بطاقة طالب) واظهارها عند طلب مفتاح الخزائن. في حالة فقدان المفتاح سوف تتحمل تكلفة الدفع المحددة لذلك من طرف .AA ضياع مفتاح الخزائن يوجب غرامة مالية تحددها .Aspire Active إدارة  Aspire Activeلن تتقبل اي سلوك مسيء او غير مهذب تجاه موظفيها في اي حال من األحوال ،سوف توجه رسائل انذار وإلغاء العضوية على الفور في تلكالحالة.
 أي اضرار للممتلكات والمعدات الرياضية نتيجة اي سلوك عدواني او اهمال داخل منشآت  ASPIRE Zoneسيؤدي الى فرض عقوبه واجبار الشخص بدفع كافة تكاليفالضرر.

الدخول:
 على جميع األعضاء احضار بطاقة العضوية في كل زيارة لمرافق  ،ASPIREولن يسمح لألعضاء بالدخول ألي من المرافق دون بطاقة العضوية او ايصال الدفع . يمكن لألعضاء الحصول على بطاقة بدل فاقد لبطاقة العضوية في حال ضياعها او تلفها ،ويجب طلبها من مكتب استقبال  ASPIRE Activeالرئيسي ،و قيمة رسوماستبدالها  50ريال قطري.

اللباس الواجب ارتداؤه:

 يجب على األعضاء التقييد بالعادات والتقاليد لل دولة .اللباس المتواضع مطلوب عند الدخول او الخروج من أماكن العمل ،وعند التواجد داخل الصاالت يمنعالتعري او الظهور بالمالبس الداخلية كما ان البطن المكشوف غير مقبول.
 -يجب ارتداء المالبس واالحذية الرياضية المناسبة للمشاركة بالصفوف بفعالية .يمنع منعا باتا لبس الجينز ،وعليه قد يتم رفض الدخول الى الصفوف.

قوانين وارشادات القاعات الرياضية:
لن يسمح لألعضاء من الدخول الى الصف في حال التأخر أكثر من  5دقائق عن بدء الحصة.
 يلزم جميع االعضاء بإحضار المناشف لكل الحصص بما في ذلك صفوف الجمنازيوم .سيتم منع الدخول في حالة االخالل بذلك. الحقائب او اي غرض اخر (غير المناشف والمياه) غير مسموح بها داخل االستوديو – يجب ان توضع داخل الخزائن في غرفة تبديل المالبس. هناك حد اقصى لسعة جميع الصفوف الرياضية .موظفي ASPIRE Activeلهم الحق برفض دخول االعضاء للصفوف التي تعدت الحد االقصى حتى وان كان ذلكقبل بدء جدول التمرين.
 جدول الحصص قد يتم تغييره من وقت ألخر دون سابق انذار. -يسمح بإحضار الهواتف النقالة داخل المرافق بناءا على الشروط التالية:

 -مادة رقم (:)1

استخدام كاميرا الجوال ممنوع منعا باتا فى نادى السيدات بأسباير أكتف وذلك لتوفير الخصوصية لعضواتنا اتباعا للقانون القطرى لمكافحة

الجريمة اإللكترونية رقم  14الصادر فى عام .2014

 -مادة رقم

( :)2يمنع منعا باتا استخدام الهواتف النقالة فى:

 قاعات صفوف اللياقة البدنية. غرف تغيير المالبس. غرف االستحمام. -المرحاض.

 -مادة رقم (:)3

يحق لموظفات أسباير أكتف متابعة و فحص جوال العضوة فى حال مالحظة استخدام غير الئق للجوال وعليه قد تواجه العضوات إجراءات

صارمة قد تصل إللغاء العضوية فى حالة:
 التقاط صور لعضويات اخريات. التقاط صور سيلفى. تصوير فيديو. -ال يسمح بإدخال األطعمة داخل مناطق التمرين بما في ذلك الحلويات ومضغ العلك.

برنامج ما قبل \ ما بعد الوالدة:
 يجب على عضوات برنامج "ما قبل الوالدة " إحضار شهادة طبيه تفيد أن بإمكانهم ممارسه التمارين الرياضية موضح فيها عدد أسابيع الحمل الحالية .يجبإحضار هذه الشهادة كل ثالثة أشهر.
 -يجب على عضوات برنامج "ما بعد الوالدة " إحضار شهادة طبيه تفيد أن بإمكانهم ممارسه التمارين الرياضية.

 ASPIRE ACTIVEلها الحق بتغيير شروط واحكام العضوية في اي وقت .برجاء المالحظة بأن الشروط واألحكام المحدثة ستتوفر
دائما عند مواقع التمرين
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