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التعريفات:

يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية، حيثام وردت يف هذه الوثيقة، املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك: 

الوزارة: وزارة الرياضية.

الوثيقة: وثيقة حامية املستهلك الخاصة باألكادمييات الرياضية.

األكادميية الرياضية: أي كيان تجاري مرخص له من قبل الوزارة وفقاً لالئحة الرتخيص لألكادمييات الرياضية. 

املشرتك: كل فرد مستفيد من الخدمات املقدمة من قبل األكادميية الرياضية بناء عىل عقد مربم بني الطرفني.

التعريفات:

تهدف هذه الوثيقة اىل توفري بيئة رياضية منظمة لحفظ حقوق املشرتكني واألكادمييات الرياضية وذلك من خالل بيان الحد األدىن 
من حقوق املشرتكني والتزامات األكادمييات الرياضية تجاه مشرتكيها. وتطبق أحكام هذه الوثيقة عىل كل عقد يربم بني األكادميية 

الرياضية واملشرتك. 

عقد العضوية: 

يجب أن يتضمن عقد العضوية املربم بني األكادميية الرياضية واملشرتك بحد أدىن كل مام ييل:

اسـم وعنـوان ورقـم هويـة املشـرتك باإلضافـة اىل رقـم تواصل أو بريـد الكرتوين خـاص به، ويف حـال طلب األكادمييـة الرياضية 	. 
أي معلومـات شـخصية إضافيـة فيشـرتط الحصـول عىل موافقـة املشـرتك الخطية بذلك.

تاريخ أو رشط بداية العضوية ومدتها، وعدد املرات التي يُسمح فيها للمشرتك تعليق عضويته وفرتة التعليق. 	. 

فئات أو مواقع املنشآت التابعة لألكادميية الرياضية التي يسمح للمشرتك دخولها حسب عضويته.	. 

حقوق والتزامات كل من األكادميية الرياضية واملشرتك. 	. 

رسوم العضوية وأي مبالغ أو رسوم أخرى مفروضة أو قد يتم فرضها عىل املشرتك.	. 

الحاالت التي ميكن فيها إنهاء العضوية من قبل األكادميية الرياضية أو املشرتك، وما يرتتب عىل اإلنهاء من إجراءات.	. 

إقرار من املشرتك بأنه فهم العقد ويوافق عىل كل ما ورد فيه.	. 

 مالحظة: قد ال يكون موعد بداية العضوية معلق عىل تاريخ معني بل عىل رشط )مثل: تبدأ عضوية املشرتك مع أول زيارة للنادي(.
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أحكام عامة:

ال يحصـل املشـرتك عـىل عضويـة األكادمييـة الرياضيـة إال بعـد توقيعـه لعقـد العضويـة وحصولـه عىل نسـخة مـن العقد، ويف 	. 
حـال كان سـن املشـرتك أقـل مـن )8	( عـام فيجـب أن ينـوب عنـه يف توقيـع العقـد ويل أمـره، ويجـوز أن يكـون العقـد إلكرتوين.

يجـب أن يكـون عقـد العضويـة محـرراً بلغـة واضحـة ومفهومـه للمشـرتك وال ينطـوي عـىل أي تظليـل أو غـش أو معلومـات 	. 
خاطئة.  

مـع عـدم اإلخـالل بحـق الجهـات الحكوميـة ذات العالقـة بطلـب املعلومات الشـخصية للمشـرتك، تلتـزم األكادمييـة الرياضية 	. 
باملحافظـة عـىل رسية املعلومات الشـخصية للمشـرتكني وعدم اسـتخدامها ألي أغراض أخرى أو تزويدهـا ألي طرف ثالث دون 

الحصـول عىل موافقة املشـرتك الخطيـة بذلك.

تلتـزم األكادمييـة الرياضيـة بتحديـد فـرتة تجربـة ال تقل عن )8	( سـاعة من تاريخ بـدء العضوية حيث يحق للمشـرتك خاللها 	. 
إلغـاء عضويتـه واسـرتداد كامـل الرسـوم ملرة واحـد فقط، وذلك يف حال عـدم توفري األكادمييـة الرياضية ليـوم تجربة مجاين.

يجوز للمشرتك تعليق عضويته مره واحد عىل األقل كل )	( أشهر، وذلك لفرتة ال تقل عن 		% من مدة عضويته.	. 

باسـتثناء حـاالت القـوة القاهـرة، تلتـزم األكادمييـة الرياضيـة بتعويـض املشـرتك عـن األيـام التـي تكـون فيهـا منشـأتها مغلقة 	. 
مـامل تكـن فـرتات اإلغـالق موضحة مسـبقاً يف عقـد العضويـة، ويف حال اسـتمرار اإلغالق ألكرث من شـهر فيجوز للمشـرتك إنهاء 

عضويتـه واسـرتداد املبلغ املسـتحق للفـرتة املتبقية.

تلتـزم األكادمييـة الرياضيـة مبنـع بيـع أو ترويـج أو تعاطـي أي من املواد املنشـطة غري املرخصة مـن قبل الهيئـة العامة للغذاء 	. 
والدواء داخل منشـأتها.

تلتـزم األكادمييـة الرياضيـة باالمتنـاع عـن تدريب أو تأهيـل املصابني داخل منشـأتها من دون الحصول عـىل ترصيح من الجهة 8. 
املختصة. 

ال يجـوز لألكادمييـة الرياضيـة إنهـاء عضويـة املشـرتك إال يف حـاالت اإلنهـاء املحـددة مسـبقاً يف عقـد العضويـة، بينـام يكـون 	. 
للمشـرتك الحـق يف إنهـاء عضويتـه واسـرتداد املبلغ املسـتحق للفـرتة املتبقية وذلك يف حـال إخالل األكادمييـة الرياضية بأي من 

التزاماتهـا الجوهريـة الـواردة يف عقـد العضوية.

0	.  تلتزم األكادميية الرياضية بعرض هذه الوثيقة يف مكان بارز وواضح عند مدخل منشأتها ويف موقعها االلكرتوين الخاص. 

مالحظة: قد ال يكون موعد بداية العضوية معلق عىل تاريخ معني بل عىل رشط )مثل: تبدأ عضوية املشرتك مع أول زيارة للنادي(.




