MOGAN SPOR KULÜBÜ
TESİS KULLANIM ÜYE SÖZLEŞMESİ
Üye No ……….

Tarih:……/……/………

MADDE 1) TARAFLAR

1.1 Mogan Spor Kulübü ne ait

Collesium Spor Merkezi . Bahçelievler mah.319.sok.No:14/C Gölbaşı/Ankara Tel:0312.4845292
2.2 ……………………………………………………………………………Üye
Adresi………………………………………………………………………………
Mesleği……………………………………Ev Tel………………..Cep Tel………………E-mail……………….
Bu sözleşme yukarıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.
Madde 2) SÖZLEŞME KONUSU-Bu sözleşmede belirtilen şartlar,kapsam ve süre içinde üyenin tesisi kullanma koşullarını kapsamaktadır.
Madde 3) ÜYELİK ÜCRET-Üye seçtiği Tesisi kullanım alternatifinin bedelini nakit ya da kredi kartıyla peşin olarak öder.
Madde 4)ÜYELİK SÜRESİNİN UZATILMASI- Üye, sözleşme süresinin sonunda üyelik süresini uzatmak isterse Mogan Spor Kulübünün
belirleyeceği şart ve ücrete göre üyeliğini uzatma başvurusunda bulunabilir.
Madde 5) TESİSİN KULLANIM KURALLARI5.1) : Üye Tesisi kullanmaya başlamadan önce Beden ve ruh sağlığının tesisi kullanmaya elverişli olduğuna dair kendi sağlık kontrollerini
yapmak/yaptırmakla yükümlü olup bu konuda engeli olmadığına dair doktor raporunu kulüp yetkilisine teslim etmeyi , nasıl spor
yapabileceği ve tesisi nasıl kullanabileceği hususunda doktor tavsiyesine uymayı, ilaç kullanıyorsa doktor gözetiminde spor yapmayı ve tesis
personeli tarafından verilecek spor programın kendi sağlığına uygun olup olmadığını doktoruna danışmayı kabul eder.
5.2) Üye, spor yaparken rahatsızlanması halinde spor yapmayı bırakmayı ve kendi doktoruna danışmayı kabul eder. Spor merkezi hizmetlerinden
yararlanırken rahatsızlanması , sakatlanması ,hastalanması , yaralanması ve ölümünden Collesium spor merkezi dolayısıyla Mogan spor kulübü
sorumlu tutulamaz.
5.3) Üye, Mogan Spor Kulübü Spor tesisinde bulunan bütün aletleri, makine ve ekipmanları, yazılı veya tesis personeli tarafından sözlü verilen
talimatlara göre kullanmayı, tesis personeli tarafından verilen programa ve talimatlara uygun spor yapmayı kabul ve taahhüt eder; Aksi
uygulamalar halinde meydana gelebilecek durumlardan Mogan Spor Kulübünün sorumluluğu yoktur. Üye bu nedenle tesise veya üçüncü kişilere
vereceği zararı tanzim etmekle yükümlüdür.
5.4) Üye tesis içerisinde sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunduramaz ve kullanamaz; Alkol ve keyif verici maddelerin etkisi
altındayken tesise giriş yapamaz.
5.5) Üye Tesis içerisinde, toplumca genel kabul görmüş örf , adet, görgü kuralları çerçevesinde hareket etmeyi, giyinmeyi taahhüt eder.
5.6) Üye spor yapmaya başlamadan önce spor kıyafetlerini veya spor merkezi görevlilerince kabul görecek ayakkabı ve kıyafet giymek
zorundadır. Üye Kayıt yaptırdığı branş haricinde çalışmaz.
5.7) Tesise Güvenlik ve Kaza riskleri nedeni ile çocuk getirilemez.
5.8) Spor Merkezimiz ,tesis içerisinde kaybolan, unutulan, çalınan eşyalardan sorumlu değildir. Güvenlik açısından tesise değerli eşya
getirilmemelidir.
5.9) Üye Tesise giriş yaparken üye kartını kullanmak zorundadır. Üyelik kartının bulunmaması durumunda Collesium spor merkezi görevlileri giriş
yaptırmama hakkına sahiptirler. Üyelik kartının kaybolması, kullanılmayacak duruma gelmesi halinde üye, yeni kartın ücrete tabii olduğunu
peşinen kabul eder. Üye, üyelik sözleşmesi süre bitim tarihinde, üyeliği yenilemediği takdirde Üyelik kartını iade etmeyi peşinen kabül eder.
MADDE 6) SÖZLEŞMENİN FESHİ/ ERTELENMESİ: Mogan spor, yapılan yazılı, sözlü uyarılara uymayan üyelerin sözleşmelerini tek taraflı
olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda para iadesi yapılmaz. Mogan spor kulübü sözleşmeyi herhangi bir uyarı yapmadan fesh etme
hakkına sahiptir. Bu durumda üyenin kullanmadığı gün sayısı hesaplanarak tutarı faizsiz olarak 3 ay içinde iade edilir. Üye sözleşmeyi
imzaladıktan sonra 3 gün içinde sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu durumda sözleşme tutarının %25 kısmı kesilerek kalan kısmı 3 ay içinde üye
ye faizsiz olarak iade edilir. Üye Üyelik haklarını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredemez. Ağır hastalık, sakatlanma ve hamilelik hariç üyelik
sözleşmenin başladığı tarihten itibaren başlar ve devam eder. Geçerli sebepler haricin ,de haklar ertelenemez.
MADDE 7) SÖZLEŞME SÜRESİ: İş bu sözleşme …. .../……/……… tarihinden geçerli olmak üzere ………………..dır. Sözleşme süresi
bitiminde üye, üyelik bedelini tekrar yatırdığı takdirde üyeliği aynı şartlarda yenilenmiş olur.
MADDE 8) TEBLİGAT ADRESİ: Tarafların 1. Madde de belirttikleri adresler yasal adresleri olarak kabul edilir. Adres değişikliği halinde
taraflar arasında 7 gün içinde yazılı olarak bilgilendirme işlemi yapılacaktır.
MADDE 9) İHTİLAFLARIN ÇÜZÜMÜ: İş bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların giderilmesi için Ankara Mahkemelerive İcra Daireleri
yetkili olacaktır. İş bu sözleşme ………./………./……….. tarihinde 1 nüsha olarak imzalanmış olup, imzalı aslı Mogan Spor Kulübünde olup
istenmesi halinde bir kopyası üye ye teslim edilir.
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