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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 باملراكز والصاالت الرياضية.

املركز أو الصالة الرياضية: أي كيان تجاري مرخص له من قبل الوزارة وفقاً لالئحة ترخيص املراكز والصاالت الرياضية الخاصة. 

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

األهداف والنطاق:

تهدف هذه الوثيقة اىل توفري بيئة رياضية منظمة لحفظ حقوق املشرتكني والصاالت واملراكز الرياضة وذلك من خالل بيان الحد 

األدىن من حقوق املشرتكني والتزامات املراكز الرياضية تجاه مشرتكيها. وتطبق أحكام هذه الوثيقة عىل كل عقد يربم بني املركز 

الريايض واملشرتك. 

عقد العضوية: 

يجب أن يتضمن عقد العضوية املربم بني املركز الريايض واملشرتك بحد أدىن كل مام ييل: 

اسـم وعنـوان ورقـم هويـة املشـرتك باإلضافـة اىل رقـم تواصـل أو بريـد الكـرتوين خاص بـه، ويف حال طلـب املركـز الريايض أي 	. 

معلومـات شـخصية اضافيـة فيشـرتط الحصـول عـىل موافقة املشـرتك الخطيـة بذلك.

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

فئات أو مواقع املنشآت التابعة للمركز الريايض التي يسمح للمشرتك دخولها حسب عضويته.	. 

حقوق والتزامات كل من املركز الريايض واملشرتك. 	. 

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

الحاالت التي ميكن فيها إنهاء العضوية من قبل املركز الريايض 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 يحصل املشرتك عىل عضوية املركز الريايض إال بعد توقيعه لعقد العضوية وحصوله عىل نسخة من العقد، ويف   .1

            حال كان سن املشرتك أقل من )18( عام فيجب أن ينوب عنه يف توقيع العقد ويل أمره، ويجوز أن يكون

            العقد إلكرتوين.

يجب أن يكون عقد العضوية محرراً بلغة واضحة ومفهومه للمشرتك وال ينطوي  عىل أي تظليل أو غش أو   .2

            معلومات خاطئة.  

مع عدم االخالل بحق الجهات الحكومية ذات العالقة بطلب املعلومات الشخصية للمشرتك، يلتزم املركز الريايض   .3

            باملحافظة عىل رسية املعلومات الشخصية  للمشرتكني وعدم استخدامها ألي أغراض أخرى أو تزويدها ألي طرف 

            ثالث دون الحصول عىل موافقة املشرتك الخطية بذلك.

يلتزم املركز الريايض بتحديد فرتة تجربة ال تقل عن )48( ساعة من تاريخ بدء العضوية حيث يحق للمشرتك   .4

             خاللها إلغاء عضويته واسرتداد كامل الرسوم ملرة  واحد فقط، وذلك يف حال عدم توفري املركز الريايض 

             ليوم تجربة مجاين.

يجوز للمشرتك تعليق عضويته مره واحد عىل األقل كل )3( أشهر، وذلك لفرتة ال تقل عن 25% من مدة عضويته.  .5

باستثناء حاالت القوة القاهرة، يلتزم املركز الريايض بتعويض املشرتك عن األيام التي تكون فيها منشأته مغلقة   .6

             مامل تكن فرتات اإلغالق موضحة مسبقاً يف عقد  العضوية، ويف حال استمرار اإلغالق ألكرث من شهر فيجوز

             للمشرتك إنهاء عضويته واسرتداد املبلغ املستحق للفرتة املتبقية.

يلتزم املركز الريايض مبنع بيع أو ترويج أو تعاطي أي من املواد املنشطة غري املرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء   .7

             والدواء داخل منشأته.

يلتزم املركز الريايض باالمتناع عن تدريب أو تأهيل املصابني داخل منشأته من دون الحصول عىل ترصيح من   .8

             الجهة املختصة. 

ال يجوز للمركز الريايض إنهاء عضوية املشرتك إال يف حاالت اإلنهاء املحددة مسبقاً  يف عقد العضوية، بينام يكون   .9

            للمشرتك الحق يف إنهاء عضويته واسرتداد املبلغ  املستحق للفرتة املتبقية وذلك يف حال إخالل املركز الريايض بأي  

            من التزاماته الجوهرية الواردة يف عقد العضوية.

10.      يلتزم املركز الريايض بعرض هذه الوثيقة يف مكان بارز وواضح عند مدخل منشأته ويف موقعه االلكرتوين الخاص. 

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




