
 وثيقة محاية املستهلك اخلاصة باملراكز والصاالت الرياضية
 :اتالتعريف

 خالفما مل يقتض سياق النص  ، املعاين املوضحة أمام كل منهاالوثيقةيقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت يف هذه 
  ذلك:

 : وزارة الرياضية.الوزارة

 باملراكز والصاالت الرياضية.: وثيقة محاية املستهلك اخلاصة الوثيقة

  وفقاً لضوابط ترخيص املراكز والصاالت الرياضية اخلاصة.من قبل الوزارة له : أي كيان جتاري مرخص المركز الرياضي

 .بناء على عقد مربم بني الطرفني من قبل املركز الرياضي كل فرد مستفيد من اخلدمات املقدمة:  المشترك

 :  األهداف والنطاق

قوق الرياضية وذلك من خالل بيان احلد األدىن من ححلماية مشرتكي املراكز  هذه الوثيقة اىل توفري بيئة رياضية منظمةهتدف 
 . وتطبق أحكام هذه الوثيقة على كل عقد يربم بني املركز الرياضي واملشرتك.  الرياضية جتاه مشرتكيهااملشرتكني والتزامات املراكز 

 : العضويةعقد 

 عقد العضوية املربم بني املركز الرياضي واملشرتك حبد أدىن كل مما يلي:  يتضمنجيب أن 

وعند طلب أي معلومات شخصية أسم املشرتك وعنوانه ورقم هويته باإلضافة اىل رقم تواصل أو بريد الكرتوين خاص به،  .أ
 بذلك. اضافية يشرتط احلصول على موافقة املشرتك اخلطية

 ية ومدهتا، وعدد املرات اليت ُيسمح فيها للمشرتك تعليق عضويته وفرتة التعليق. بداية العضو 1تاريخ أو شرط .ب

 .حسب عضويتهمواقع املنشآت التباعة للمركز الرياضي اليت يسمح للمشرتك دخوهلا  .ج

 حقوق والتزامات كل من املركز الرياضي واملشرتك.  .د

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

 احلاالت اليت ميكن فيها إهناء العضوية من قبل املركز الرياضي أو املشرتك، وما يرتتب على اإلهناء من إجراءات. .و

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

                                                      

 بداية العضوية معلق على تاريخ معين بل على شرط )مثل: تبدأ عضوية المشترك مع أول زيارة للنادي(. قد ال يكون موعدمالحظة:   1



 أحكام عامة:

إال بعد توقيعه لعقد العضوية وحصوله على نسخة من العقد، ويف حال  لرياضيل املشرتك على عضوية املركز اال حيص .1
 .، وجيوز أن يكون العقد إلكرتوينعام فيجب أن ينوب عنه يف توقيع العقد ويل أمره (18) كان سن املشرتك أقل من

وال ينطوي عليه أي تظليل أو غش أو معلومات  للمشرتك مفهومهواضحة و جيب أن يكون عقد العضوية حمررًا بلغة  .2
 خاطئة.  

باحملافظة  ، يلتزم املركز الرياضيللمشرتكاملعلومات الشخصية  بطلبمع عدم االخالل حبق اجلهات احلكومية ذات العالقة  .3
دها ألي طرف ثالث دون ويأخرى أو تز على سرية املعلومات الشخصية للمشرتكني وعدم استخدامها ألي أغراض 

 احلصول على موافقة املشرتك اخلطية بذلك.

( ساعة من تاريخ بدء العضوية حيث حيق للمشرتك خالهلا إلغاء 48يلتزم املركز الرياضي بتحديد فرتة جتربة ال تقل عن ) .4
 عضويته واسرتداد كامل الرسوم ملرة واحد فقط، وذلك يف حال عدم توفري املركز الرياضي ليوم جتربة جماين.

 عضويته. مدةمن  %25، وذلك لفرتة ال تقل عن ( أشهر3كل )  على األقل مره واحد تعليق عضويتهك جيوز للمشرت  .5

مغلقة مامل تكن فرتات اإلغالق موضحة مسبقاً  منشأتهعن األيام اليت تكون فيها  املشرتكبتعويض  الرياضي يلتزم املركز .6
اإلغالق ألكثر من شهر فيجوز للمشرتك إهناء عضويته واسرتداد املبلغ املستحق  يف عقد العضوية، ويف حال استمرار

 للفرتة املتبقية.

 مبنع بيع أو ترويج أو تعاطي أي من املواد املنشطة غري املرخصة من قبل اهليئة العامة للغذاء والدواء الرياضييلتزم املركز  .7
 .منشأتهداخل 

من دون احلصول على تصريح من اجلهة  منشأتهريب أو تأهيل املصابني داخل تدباالمتناع عن  يلتزم املركز الرياضي .8
 املختصة. 

إهناء عضوية املشرتك إال يف احلاالت احملددة يف عقد العضوية، على ان يكون للمشرتك احلق يف  وز للمركز الرياضيال جي .9
الواردة يف عقد لتزامات االالرياضية بأي من ركز املتبقية يف حال إخالل املإهناء عضويته واسرتداد املبلغ املستحق للفرتة 

 العضوية.

 اخلاص.  ويف موقعه االلكرتوينيلتزم املركز الرياضي بعرض هذه الوثيقة يف مكان بارز وواضح عند مدخ منشأته  .10


