HUISREGLEMENT JAGYBA SPORT & HEALTH
STATUS SPORTCENTRUM:
Jagyba Sport en Health bv. Opgericht op 1 maart 1976 en ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. voor Midden-Gelderland
te Arnhem onder nummer H.R. 09131057.
In het kader van goede service vragen wij om uw emailadres. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van Jagyba gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
Veranderingen omtrent uw persoonsgegevens dient u schriftelijk bij de receptie door te geven.
INSCHRIJVING:
Alle leden ontvangen na inschrijving en betaling een lidmaatschapspasje, dit pasje is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zonder
geldig lidmaatschapspasje geen toegang. Bij inschrijving betaalt men éénmalig startgeld en tevens € 5,- voor een lidmaatschapspasje.
Wijzigingen tarieven, openingstijden/lestijden/lesdagen worden tijdig bekend gemaakt via het Connection Point en nieuwsbrief.
Bij ieder bezoek is men verplicht zich met het ledenpasje bij de receptie te laten registreren. Bij verlies van het ledenpasje wordt
€ 5,00 aan kosten in rekening gebracht.
Bij inschrijving dient ieder nieuw lid een geldige legitimatie te tonen om een kopie van te laten maken.
ALGEMEEN:
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te
hebben gehad en een gezondheidsformulier te hebben ingevuld. Tevens dient u bekend te zijn met de reglementen van de betreffende
activiteit (en). Fitnessapparatuur alleen te gebruiken na uitleg van onze instructeur.
Er mogen uitsluitend bidons worden meegenomen in de sportruimten. De volgende punten zijn niet toegestaan. 1. Eten en drinken
in de zalen en kleedkamers. 2. Het gebruik van meegebrachte dranken of etenswaren. 3. Om tassen en kledingstukken mee te nemen
naar de zalen of het fitnesscenter. 4. Het gebruik van een mobiele telefoon. 5. Kinderen mee te nemen in de sportruimten of het
fitnesscenter.
AKTIVITEITEN
In geval van overmacht is het mogelijk dat een bepaalde activiteit niet doorgaat. De activiteit kan komen te vervallen bij minder dan
4 deelnemers. Bij verschillende activiteiten dient men voor aanvang van de een activiteit een deelnemerskaartje aan de receptie te
halen, zie lesrooster, uitgave vanaf 30 minuten voor aanvang van deze activiteit.
KLEDINGVOORSCHRIFT:
Sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht, in de zalen is men verplicht om schone binnenschoenen te dragen.
Het gebruik van kauwgom is niet toegestaan. Fitnesscenter: m.b.t. het gebruik van ons fitnesscenter gelden speciale gedragsregels:
Zie reglement in ons fitnesscenter bij de fitnessbalie.
WIJZIGINGEN:.
Wijzigingen zijn niet mogelijk indien men heeft opgezegd.
Onder de volgende voorwaarden is er een wijziging mogelijk:
Dit dient schriftelijk te geschieden middels een mutatieformulier aan de receptie.
a . Aantal keren van minder naar meer kan m.i.v. direct, met een contante bijbetaling.
b . Aantal keren van meer naar minder binnen de afgesloten lidmaatschapsperiode is niet mogelijk.
c . Aantal keren van meer naar minder na de afgesloten lidmaatschapsperiode is mogelijk na één (1) maand.
SAUNA/ZONNEBANK
Indien u gebruik maakt van de sauna dient u bekend te zijn met het saunareglement en dit strikt na te komen, dit reglement vindt u op
de buitenkant van de saunacabine. Douchen voor gebruik is verplicht! Gebruik in de sauna een handdoek om op te zitten. Minimum
leeftijd saunagebruik 16 jaar. Bij gebruik van de zonnebank dient u tevens op de hoogte te zijn van het reglement voor het gebruik van
de zonnebank, deze hangt in de zonnebankruimte.
AANSPRAKELIJKHEID:
Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten
van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde
takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade dien ten gevolge van beoefening van enigerlei tak
van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Jagyba Sport & Health en haar docenten vrijwaren voor aanspraken
van derde ten deze.
SCHADE:
Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. Waardevolle voorwerpen kunnen worden opgeborgen in de lockers in
de kleedruimten. Schade toegebracht aan Jagyba Sport & Health c.q. inventaris/apparatuur is verhaalbaar op grond van de wettelijke
aansprakelijkheid.
Roken is in onze accommodatie niet toegestaan!

