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١- تتم موافقتك على قوانني وشروط النادي فور تسجيلك وحصولك على الفاتورة التسجيل عبر االيميل او 
مطبوع او محفوظ لدينا.

٢- ال يمكنك تغيير اشتراكك لشخص آخر.
٣- سوف يتم حصولك على تقرير بنية الجسم (وزن، وزن العضالت، نسبة الدهون) من ضمن االشتراك 
ويمكنك الحصول على معلومات أدق من خالل الفحص الشامل بجهاز Inbody بسعر ٥ دك للمشترك.

٤- سوف يتم دخولك ملوقع التسجيل warrior tracker ملعرفة التدريبات الخاصة في برنامجنا 
الرياضي على ان ال تستخدم معلومات املوقع في مكان آخر او يتم نشرها.

٥- مبلغ االشتراك ال يتم استرجاعه بتاتاً. 
٦- يحق لك تحديث اشتراكك من شهر الى ثالث اشهر او ست أشهر.

٧- يحق للنادي استخدام صورك في الدعاية واإلعالن.
٨- النادي غير مسؤول عن اي إصابات تحدث للمشترك نتيجة لعدم اتباع ارشادات وتعليمات املدرّب.

٩- يحق للمدرب إيقاف وإخراج املشترك عن التدريب اثناء الحصة التدريبية في حال عدم االلتزام بوقت 
الحصة أو ازعاج املدرّب واملتدربني اثناء الحصة.

١٠- في حال تأخر املشترك عن موعد الحصة التدريبية بأكثر من خمس دقائق يمكنه دخول الحصة 
التدريبية على ان يسدد رسوم وقدرها ٣ دك كغرامة. 

١٠- في حال موافقة املشتركني من النساء في التدريب مع املدربني الرجال فالنادي غير مسؤول عن اي 
مشكلة شخصية.

١١- في حال موافقة املشتركني من النساء في التدريب مع املشتركني الرجال فالنادي غير مسؤول عن 
اي مشكلة شخصية.

١٢- ال يحق للمشترك نشر تفاصيل الحصة التدريبية عبر وسائل االتصال االجتماعية اال بموافقة من 
املدرّب.

١٣- التدريب الشخصي يتم بني املدرّب واملشترك وفق شروط وقوانني النادي ويتم بينهما تحديد أوقات 
التدريب ومبلغ االشتراك.

١٤- على املشترك ان يبلغ النادي بحالته الصحية بشكل مفصل ويتحمل املشترك اي مشاكل صحية في 
حال عدم ابالغ املدرّب بحالته الصحية.

١٥- في حال حدوث مشكلة شخصية بني مشترك وآخر يتأثر بها النادي يحق للنادي إلغاء اشتراك 
املشترك وإخراجه من النادي وال يتم إرجاع رسوم االشتراك. 

١٦- يجب على املشترك االلتزام باللباس املحتشم وااللتزام باآلداب العامة أثناء التدريب في الحصة 
التريبية.

اقر انا بانني قد اطلعت على الشروط و االحكام العامة لعضوية نادي TFW Kuwait و اتعهد بااللتزام بها فور دخول النادي.  
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