תקנון מועדון החברים של מתחם החמאם
המועדון מיועד ללקוחות סאונה תל אביב )להלן בהתאמה" :המבקרים" ו" -מתחם חמאם"( ,המופעלת על ידי חמאם גרופ  2019בע"מ )להלן:
"הנהלת מתחם חמאם"( ,אשר הביעו רצונם להיות חברי מועדון בכפוף להוראות תקנון זה.
הצטרפות וחברות במועדון
 .1רק יחידים ,בני  18ומעלה ,זכאים להצטרף למועדון ו/או להיות חברים בו ,אשר מילאו את פרטיהם בתחתית תקנון זה ,שילמו את דמי החבר עבור
החברות במועדון )להלן" :דמי החבר"( ,וקיבלו על עצמם את תנאי תקנון מועדון החברים )להלן" :החבר" או "חבר המועדון"(.
 .2כניסת חברי המועדון לשטח מתחם חמאם תותר רק בהצגת כרטיס חבר מועדון ותעודת זהות/רישיון נהיגה.
 .3החברות במועדון ,לרבות כל זכות ו/או הטבה הניתנת מכוחה הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר.
 .4חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ,לרבות השינויים שיחולו בו ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת מתחם החמאם.
לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 .5הנהלת מתחם החמאם שומרת על זכותה לסרב ו/או לא לאשר הצטרפות ו/או חידוש ו/או הארכת חברות למועדון ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה .הנהלת מתחם החמאם שומרת לעצמה את הזכות להגדיר מפעם לפעם קריטריונים לקבלת
חברים למועדון ו/או לשנות את מועדון החברים מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .6חבר המועדון מאשר כי הפרטים שמסר במעמד ההצטרפות למועדון הינם נכונים ומלאים ,ומאשר שיעדכן את הנהלת מתחם החמאם אודות כל שינוי
בפרטים אלו.
 .7ההצטרפות למועדון החברים כרוכה בתשלום דמי חברות בהתאם לתקופת החברות ,כמפורט להלן:
 ₪ 299עבור תקופת חברות של  12חודשים ₪ 199 .עבור תקופת חברות של  6חודשים.
 ₪ 149עבור תקופת חברות של  3חודשים.

 ₪ 99עבור תקופת חברות של חודש אחד.

 .8דמי החבר יהיו ניתנים לשינוי ו/או לביטול על ידי הנהלת מתחם החמאם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי .יובהר ,כי חבר אשר שילם דמי החבר,
ולאחר מכן דמי החבר פחתו ו/או בוטלו ,לא יהיה זכאי להחזר ו/או הנחה כלשהם על דמי החבר שכבר שילם.
הנחות והטבות לחברי המועדון
 .9חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבות ו/או הנחות כמפורט בנספח הטבות והנחות ,ולא יהיה זכאי לכל הטבה ו/או הנחה אחרת מאלה ,אלא אם
הנהלת מתחם החמאם הודיעה על כך במפורש .הנהלת מתחם החמאם שומרת על זכותה לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק
מההטבות ו/או ההנחות הניתנות.
ביטול ו/או סיום החברות במועדון
 .10כל חבר מועדון רשאי לבטל את חבורתו במועדון בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב באמצעות טופס ביטול המצוי בעמדת הקבלה של מתחם
החמאם ובהחזרת כרטיס החבר .החברות במועדון תתבטל בתוך  10ימים מקבלת הודעת הביטול.
 .11הנהלת מתחם החמאם תהיה רשאית בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לבטל ו/או להפסיק חברותו של חבר מועדון ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה בו פעל חבר המועדון בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין ו/או התנהגות לא הולמת ו/או עשה דבר שיש בו
כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של הסאונה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה של גרימת נזק בזדון לגוף ו/או לרכוש.
 .12מובהר בזאת ,כי ביטול ו/או הפסקת החברות במועדון ,בין על ידי חבר המועדון ובין על ידי הנהלת מתחם החמאם ,לא יזכו את חבר המועדון
בהשבת דמי החבר ששולמו ,כולם או חלקם ,ככל ששולמו .ואולם ביטול ו/או הפסקת החברות על ידי חבר המועדון בתוך  14ימים מיום הצטרפותו
ו/או חידוש החברות במועדון ,יזכה אותו בהשבת דמי החבר ששולמו ,בניכוי שווי ההטבות שקיבל החבר עד למועד ביטול החברות.
 .13במקרה של ביטול ו/או הפסקת חברות במועדון ,בין על ידי חבר המועדון ובין על ידי הנהלת מתחם החמאם ,וכן בתום תקופת החברות במועדון ,וכל
עוד לא חודשה ו/או הוארכה ,תפקענה כל זכויותיו של חבר המועדון הנובעות מחברותו במועדון.
מידע כללי וכללי התנהגות
 .14החפצים האישיים הם באחריות המבקרים בלבד .הנהלת מתחם החמאם אינה אחראית לנזק ו/או לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח הסאונה,
לרבות חפצים המאוחסנים בתאי האחסון.
 .15המבקרים ו/או החברים מתחייבים להתנהג בנימוס ,בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותם בשטחי מתחם החמאם באופן שלא יפריע ,יפגע ,יעליב ו/או
יהווה מטרד לאחרים.
 .16אין להכניס למתחם החמאם דברי מזון ,גומי לעיסה )מסטיק( ,חומרים אסורים לפי פקודת הסמים המסוכנים ,משקאות חריפים ,בעלי חיים וכלי
נשק.
 .17חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי מתחם החמאם ,למעט בחדר העישון.
 .18המבקרים מתחייבים להישמע ולמלא אחר הוראות ,הכללים והתקנות הקבועים בחוק או המופצים ע"י הנהלת מתחם החמאם מעת לעת ,לרבות
באמצעות השילוט בשטחי מתחם החמאם.
 .19השימוש במתקני מתחם החמאם הינו לבעלי בריאות תקינה ,בהתאם להוראות ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש ,ובחתימתו על טופס זה מצהיר
החבר כי בריאות תקינה ואינה מגבילה אותו לשימוש במתקני הסאונה.
 .20בשטחי מתחם החמאם מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי.

 .21הנהלת מתחם החמאם שומרת על זכותה למנוע כניסתו של חבר מועדון ו/או מבקר ,אשר פעל בעבר בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין ו/או התנהג
התנהגות בלתי הולמת ו/או עשה דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של מתחם החמאם ו/או מי מטעמה ו/או גרם לנזק כלשהו לגוף
ו/או לרכוש.
 .22המבקרים מתחייבים לנעול כפכפים /סנדלים בשטחי מתחם החמאם-חלק משטחי מתחם החמאם הינם אזורים רטובים ו/או לחים ,ויש לנהוג במשנה
זהירות עקב סכנת החלקה.
שונות
 .23הנהלת מתחם החמאם שומרת על זכותה לשנות ו/או להתנות ו/או לעדכן ו/או לקבוע כללים חדשים בתקנון ,מעת לעת ,לרבות זכאות להצטרף
למועדון ,הנחות ו/או הטבות ,וכן לשלול או לבטל את פעילות המועדון ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת התראה
כלשהי מראש לחברי המועדון .שינויים כאמור יובאו לידיעת חברי המועדון ,ויחייבו אותם באופן מידי ,אלא אם נקבע אחרת במפורש על ידי הנהלת
מתחם החמאם .יובהר כי מהמועד האמור יחייב הנוסח החדש של התקנון גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינויו.
 .24באחריות חברי המועדון לעקוב אחר שינויים והודעות הנשלחות לחברי המועדון ,מעת לעת ,ו/או המפורסמים על ידי הנהלת מתחם החמאם בשטחי
מתחם החמאם
 .25במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ,לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר הבא במקומו ,לבין פרסום כלשהו ,תגברנה
הוראות התקנון.
פנייה ודיוור לחברי המועדון
 .26הנהלת מתחם החמאם תהא רשאית לפנות לחבר המועדון במידע לצרכי שיווק ו/או דיוור ישיר ,לרבות דברי פרסומת ,מבצעים ,הטבות ופעילויות
מיוחדות שמקיימת הנהלת מתחם החמם )להלן" :המידע"( ,אף לאחר ביטול ו/או הפסקת החברות במועדון ,וחבר המועדון מוותר על כל טענה בגין
שימוש כאמור.
 .27כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש בכתב מהנהלת מתחם החמאם להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מועדון החברים ,והנהלת מתחם החמאם תעשה
כן לבקשת חבר המועדון בתוך  7ימים מקבלת הבקשה.
 .28הנהלת מתחם החמאם לא תהיה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם מועדון החברים בגין אובדן ו/או טעות ו/או תקלה ו/או אי מילוי
ו/או עדכון פרטיו האישיים של חבר המועדון.
אני מסכים לקבל מידע באמצעות דואר אלקטרוני ________________ מסרון לנייד __________ חתימה___________ :
אינני מאשר לקבל מידע

אני החתום מטה מאשר בזאת ,כי קראתי את התקנון וכי אני מסכים לתוכנו ומתחייב לנהוג לפיו
שם פרטי ________:שם משפחה _________ :ת.ז _________ :.תאריך לידה _______:כתובת _________ :חתימה_________ :
תאריך________ :

הנחות והטבות לחברי המועדון
 .1חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבות ו/או הנחות המפורטות להלן ,ולא יהיה זכאי לכל הטבה ו/או הנחה
אחרת מאלה המפורטות בתקנון ,אלא אם הנהלת מתחם החמאם הודיעה על כך במפורש:
 .2הנחה של  25%ממחיר המחירון של משקאות הבר וכן על כל המוצרים הנמכרים במתחם החמאם.
 .3כניסה חוזרת באותו יום בעלות של ) ₪ 10מעבר לתשלום עבור דמי הכניסה ששולמו(.
 .4חבר מועדון שישהה במתחם החמאם בימים שישי או שבת ,יהיה זכאי להנחה בימים שני ושלישי שלאחר
מכן בשיעור של  50%ממחיר כרטיס כניסה הנקוב במחירון.
 .5חבר מועדון זכאי לשהות במתחם החמאם עד  9שעות ביום ,ללא תוספת תשלום )במקום עד  6שעות למי
שאינו חבר מועדון(.
 .6הטבת יום הולדת – חבר המועדון ייהנה מכניסה חינם ביום הולדתו .ההטבה הינה חד פעמית ותהיה תקפה
רק ביום ההולדת עצמו לפי התאריך הלועזי .חבר המועדון יוכל להזמין עד  3חברים ביום הולדתו מתחם
החמאם ,ואלה ייהנו מהנחה ממחיר הכניסה הקבוע במחירון.
 .7ההטבות ו/או ההנחות אינן תקפות באירועים מיוחדים ו/או על מבצעיים ייחודיים ,כפי שיקבעו על ידי הנהלת
מתחם החמאם.
 .8הנהלת מתחם החמאם שומרת על זכותה לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות
ו/או ההנחות הניתנות.

