Նոր անդամ

Վերահաստատում

Փոխանցում

Անձնագիր

Վարորդական իր.

ID

Ազգանուն

Անուն

Հասցե
Հեռ.

Աշխ. հեռ.

Բջջ. հեռ.

Էլ. հասցե:

Օժանդակ կապ

Օժանդակ հեռ.

Ծննդյան տվյալներ

Սեռ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
Տարեկան կլասիկ
Ամսական

ար.

իգ.

ԳԻՆ (ՀՀ դրամ)
349.900
39.900

Լայթ կլասիկ

249.900

Լայթ ֆլեքսի

25.900

100 օր

99.900

Իզի (12 այցելություն 1 ամսվա ընթացքում)

25.900

(ամենամսյա վճար)

Անդամակցության փոխանցումը առաջին անգամ անվճար է, յուրաքանչյուր հաջորդ փոխանցման համար անդամը պարտավորվում է վճարել 30.000 ՀՀ դրամ:

Վճարման տարբերակ

Կանխիկ

Կրեդիտ քարտ

Բանկային փոխանցում

* Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ.

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալերգիա

Արյան կարգ
Խնդրում ենք նշել, եթե Դուք երբևէ ունեցել եք հետևյալ հիվանդություններից որևէ մեկը.

Սրտի նոպա

Սրտի արատ

Դիաբետ

Բարձր խոլեստերին

ԷԿԳ-ի խախտում

Արյան բարձր ճնշում

Երակների հիվանդություն

Կաթված

Ողնաշարի վնասվածք

Այլ բժշկական տեղեկատվություն
Ես առողջության հետ խնդիր չունեմ
Ես գիտակցում եմ, որ վերոնշյալ պատասխանները հաշվի կառնվեն Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի կողմից որոշելու համար թույլատրվում եմ արդյոք
մասնակցելու առաջարկվող ծրագրերին: Պատասխանների իրականությանը չհամապատասխանելու դեպքում ազատում եմ Վալլեքս Գարդեն
Ֆիթնեսին ցանկացած և լրիվ պատասխանատվությունից կապված կորստի, ծախսերի և վնասի հետ:

Ստորագրություն

Ամսաթիվ "

"

20

ՎԱԼԼԵՔՍ ԳԱՐԴԵՆ ՖԻԹՆԵՍ ԱՆԴԱՄԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՆՇՈՒՄ: այս համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի չափահաս անդամի կամ անչափահասի ծնողի/խնամակալի կողմից, որպեսզի
թույլատրվեն մասնակցել Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի կողմից առաջարկվող ծրագրերին:

ՌԻՍԿԻ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Չնայած Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի բոլոր ողջամիտ նախազգուշացումներին լուրջ վնասվածքի անխուսափելի ռիսկ գոյություն ունի
յուրաքանչյուր ռեկրեացիոն գործունեության մեջ: Ոչ բոլոր վտանգները կարող են նախատեսվել: Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսը
պատասխանատվություն չի կրում այն վնասվածքների համար, որոնք ձեռք են բերվել անվտանգության կանոններին չհետևելու
հետևանքով:

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄԻ ԾՆՈՂԻՑ/ԽՆԱՄԱԿԱԼԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ
Ես, __________________, հանդիսանալով ծնող/խնամակալ անչափահաս ____________________, ի թույլատրում եմ
մասնակցել Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի կողմից առաջարկվող ծրագրերին և ստորագրությամբ կրում եմ ողջ
պատասխանատվությունը:

Ես, __________________, հանդիսանալով ծնող/խնամակալ անչափահաս ____________________, ի թույլատրում եմ
մասնակցել Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի կողմից առաջարկվող ծրագրերին և ստորագրությամբ կրում եմ ողջ
պատասխանատվությունը:

Ամսաթիվ

Ծնողի/խնամակալի անուն

Ծնողի/խնամակալի ստորագրություն

Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսն ունի ժամանակակից կահավորված մարզասրահ, հատուկ սրահ` աէրոբիկայի և ստեպ-աէրոբիկայի
համար (LeMond ֆիրմայի սպինինգ հեծանիվներով) և մեծ լողավազան` ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով ֆիլտրացվող
նորագույն տեխնոլոգիայով: Հարմար աշխատանքային ժամերը, սպասարկման բարձր մակարդակը և մատչելի գները թույլ կտան մեր
անդամներին համատեղել հաճելին ու օգտակարը, պահպանել առողջությունն ու բարետես կազմվածքը: Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսի
անդամակցությունը իր մեջ ներառում է ոչ միայն անհատական պարապմունքներ, այլ նաև խմբային պարապմունքներ ինչպիսիք են`
ստեպ, սպինինգ, աէրոբիկա, յոգա:

Աշխատանքային ժամերը: Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսը աշխատում է ամեն օր 8:00-ից 23:00
Փակ Օրեր: Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնեսը տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կփակվի պրոֆիլակտիկ
աշխատանքների համար և հատուկ տոն օրերին: Խնդրում ենք կապնվեք Վալլեքս Գարդեն Ֆիթնես
ընդունարան լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան 25/2, Հեռ.: +374 47 973397, +374 47 973393, Ֆաքս: +374 47 973337, Բջջ.: +374 97 323393
E-mail: fitness@vallexgarden.com Կայք: www.vallexgarden.com

