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АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Барлық қосымша, саясат, өтініш және келісімдер
кіретін осы Ақылы дене-сауықтыру және спорт
қызметтерін көрсету, дене шынықтыру, дене
шынықтыру-сауықтыру және спорт шараларын, спорт
секцияларын, соның ішінде балалар (бұдан әрі –
«Қызметтер») секцияларын ұйымдастыру мен өткізу
шарты (бұдан әрі – «Шарт») «Технофитнес» ЖШС-тің
(бұдан әрі – «Компания») ресми ұсынысы (жария
Оферта) болып табылады және Компанияның Қызмет
көрсетуге барлық маңызды талаптары бар.
Оферта ресми ұсыныс болып табылады, Компанияның
www.tfit.kz ресми Сайтында жарияланады, «TechnoFit»
мобильді қолданбасында және/немесе Клуб аумағы
кіретін, қосылуға ниет білдіруші тұлғаларды хабардар
етуге қолжетімді кез келген басқа жерде жарияланады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396бабы 3-тармағына сәйкес, Қызметтердің төленгені
төменде берілген талаптардың акцептісі және
қабылданғаны болып табылады. Осы Офертаны
құптаған тұлға Шарт Тарапы болады. Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексінің 397-бабы 2тармағына сәйкес, Оферта акцепті Шартты төменде
берілген талаптармен бірдей және Шарт Тарапының
Шарттың барлық құраушы ажырамас бөлігі кіретін
мәтінімен тиісінше танысқанын және олардың
мазмұнын дұрыс түсінгенін, оның мазмұнын толық,
өзгертусіз, алып тастаусыз және шығарып тастаусыз
түсінгенін растайды және Абонемент бойынша
таңдалған
жаттығу
бағдарламасына
келуге
медициналық және/немесе өзге де қарсы көрсетімдері
жоқ.
Терминдер және анықтамалар
«Абонемент» - Абонементтердің әрқайсысы үшін
белгіленген талаптарда Клубтың Негізгі Қызметтерін
пайдалану құқығын беретін қағаз немесе электронды
тасығыштағы құжат. www.tfit.kz сайтында, «TechnoFit»
мобильді қолданбасында орналастырылған және/немесе
Клуб аумағында танысуға қолжетімді кез келген басқа
жерде орналастырылатын түрлері, шарттары, әрекет
кезеңдері мен құны туралы ақпарат.
«Белсенділік балы» - Компания Клуб Резидентіне
ұсынатын, Клубтың мобильді қолданбасы арқылы
Қызметтер төлемін төлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін
жеңілдік түрі, мобильді қолданбаның сілтемесі Сайтта
орналастырылған.
«Топтық жаттығу» - нұсқаушының басшылығымен
топтарда өткізілетін сабақ, Абонемент құнына
қосылған.
«Қосымша қызметтер» - Құны Негізгі қызметтердің
құнына кірмейтін және Баға прейскурантына сәйкес

Настоящий
договор
возмездного
оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
организации
и
проведению
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий, спортивных секций, групповых занятий, в
том числе детских (далее по тексту – «Услуги»),
включая, но не ограничиваясь все приложения,
политики, заявления и согласия к нему (далее по тексту
– «Договор») является официальным предложением
(публичной Офертой) ТОО «Технофитнес» (далее по
тексту - «Компания»), и содержит все существенные
условия оказания Компанией Услуг.
Оферта является официальным предложением,
публикуется на официальном Сайте Компании
www.tfit.kz, размещается в мобильном приложении
«TechnoFit», и/или в любом другом, доступном для
сведения лиц, желающих к ней присоединиться месте,
включая территорию Клуба.
В соответствии с пунктом 3 статьи 396 Гражданского
Кодекса РК факт оплаты Услуг является акцептом и
принятием изложенных ниже условий. Лицо,
акцептировавшее данную Оферту, становится Стороной
Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 397
Гражданского Кодекса РК акцепт Оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных ниже, и
подтверждением того, что Сторона Договора
надлежащим образом ознакомлена с текстом Договора,
включая все его составные неотъемлемые части, и верно
поняло их содержание, принимает его содержание
полностью, без изменений, изъятий и извлечений, и не
имеет медицинских и/или иных противопоказаний к
посещению выбранной программы тренировок по
Абонементу.
Термины и определения
«Абонемент» - документ на бумажном или
электронном носителе, предоставляющий право на
обслуживание и пользование Основными услугами в
Клубе на условиях, установленных для каждого из
Абонементов. Информация о видах, условиях оказания
услуг, периодах действия и стоимости которых
размещены на Сайте www.tfit.kz, в мобильном
приложении «TechnoFit», и/или размещаются в любом
другом, доступном для ознакомления месте на
территории Клуба.
«Баллы активности» - форма скидки, предоставляемая
Компанией Резиденту Клуба, которая может быть
использована при оплате Услуг через мобильное
приложение Клуба, ссылка на которое размещена на
Сайте.
"Групповое занятие» - занятие, которое проводится в

бөлек төленетін Клубта Компания көрсететін спорттық
секциялар және / немесе қызметтер.
«Клуб» - Негізгі қызметтерді және/немесе Қосымша
қызметтерді көрсету үшін оқшауланған аумақта
қызметін жүзеге асыратын келесі мекенжайда
орналасқан «Technofit» фитнес-клубы: Алматы қ.,
Бостандық ауданы, Гагарин даңғ., «Дом на Абая» ТК,
124-үй, 3-блок, 2-3 қабат.
«Клуб білезігі» - Клуб Резиденті бірінші жаттығуын
бастар алдында оған берілген, Қызметтерді тиісінше
көрсету үшін Клуб резидентіне ұсынылатын Клубтың
дербес электронды кодының заттай тасығышы. Клуб
білезігінде Клуб Резидентінің жеке деректері бар және
үшінші тұлғаларға берілмейді. Үшінші тұлға басқа Клуб
білезігі бойынша қызметтерді алған жағдайда, мұндай
тұлға қолданыстағы Бағалар прейскурантына сәйкес
Қызметтер көрсетілетін сәтке алған Қызметтердің
ақысын өз бетінше төлеуге міндетті. Клуб білезігі
табысталғаны үшін қаржылық жауапкершіліктен басқа
барлық өзге жауапкершілікті Клуб Резиденті өзі
көтереді.
«Кіру рұқсатын шектеу» - Клуб білезігін бұғаттау
арқылы Клуб Резидентінің Клуб аумағына кіру
рұқсатын уақытша шектеу, бұл ретте Клуб Резиденті
Клуб
білезігінің
бұғатталуына
негіз
болған
жағдайларды толық жойғанға дейін болуы тиіс.
«Негізгі қызметтер» Компанияның әлдебір
Абонементтің құнына кірген дене шынықтыру, дене
шынықтыру-сауықтыру және спорт шараларын
ұйымдастыруы мен жүргізуіне, сондай-ақ Клубтың,
соның ішінде киім шешетін орынмен, жуыну
бөлмелерімен
шектелмейтін
инфрақұрылымын
пайдалануға қатысты Клубтың жұмыс уақыты кезіндегі
қызметтер кешені.
«Қызмет көрсету кезеңі» - Шартқа және Клуб
Резиденті таңдаған Абонементке сәйкес Компания Клуб
Резидентіне қызметтер көрсетуге міндеттенетін уақыт.
«Алдын ала сатылым кезеңі» - Компания Шарт
Тарапына Клуб ресми түрде ашылып, Негізгі
қызметтерді пайдалану мүмкіндігі ұсынылғанға дейін
Негізгі қызметтердің ақысын төлеу мүмкіндігін
ұсынатын кезең.
«Клуб Қағидасы» - Клубта мінез-құлық тәртібін және
қызметтерді пайдалану талаптарын белгілейтін, Шарт
Тарапы міндетті түрде орындайтын ереже, соның ішінде
Клубқа келгенде және Қызметтерін пайдаланғанда
қауіпсіздік техникасының ережесі. Клуб қағидасы
www.tfit.kz
сайтында,
«TechnoFit»
мобильді
қолданбасында орналастырылған және/немесе Клуб
аумағында танысуға қолжетімді кез келген басқа жерде
орналастырылады және осы Шарттың ажырамас бөлігі
болып табылады.
«Прейскурант» - Негізгі қызметтердің құны, Қосымша
қызметтердің құны, Абонементтердің шарттары
көрсетілген құжат. Компанияның www.tfit.kz ресми
сайтында, «TechnoFit» мобильді қолданбасында

группах под руководством инструктора, включено в
стоимость Абонемента.
«Дополнительные услуги» - Спортивные секции и/или
услуги, оказываемые Компанией в Клубе, стоимость
которых не входит в стоимость Основных услуг, и
оплачивается отдельно в соответствии с Прейскурантом
цен.
«Клуб» - фитнес-клуб «TechnoFit», осуществляющий
деятельность на обособленной территории для оказания
Основных услуг и/или Дополнительных услуг,
расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
район, пр. Гагарина, ЖК «Дом на Абая», дом 124, блок
3, 2-3 этаж.
«Клубный браслет» - материальный носитель
персонального электронного кода Клуба, присвоенного
Резиденту Клуба перед началом первой тренировки,
предоставляемый Резиденту клуба для надлежащего
оказания
Услуг.
Клубный
браслет
содержит
персонифицированные данные Резидента Клуба, и не
может передаваться третьим лицам. В случае получения
услуг третьим лицом по чужому Клубному браслету,
такое лицо обязано самостоятельно оплатить
полученные Услуги в соответствии с действующим
Прейскурантом на момент их оказания. Всю иную,
кроме финансовой, ответственность за факт передачи
Клубного браслета несет на себе Резидент Клуба
самостоятельно.
«Ограничение доступа» - временное ограничение
доступа Резидента Клуба на территорию Клуба путем
блокировки Клубного браслета, до устранения в полном
объеме Резидентом клуба обстоятельств, послуживших
основанием для такой блокировки.
«Основные услуги» - комплекс услуг, связанных с
организацией
и
проведением
Компанией
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных
мероприятий,
групповых
занятий,
включенных в стоимость того или иного Абонемента,
или оплачиваемых отдельно, а также пользование
инфраструктурой Клуба – включая, но не ограничиваясь
раздевалками, душевыми в период работы Клуба.
«Период оказания услуг» - время, в течение которого
Компания обязуется оказывать услуги Резиденту Клуба
в соответствии с Договором, и выбранным Резидентом
Клуба Абонементом.
«Период предпродаж» - период, в который Компания
предоставляет возможность Стороне Договора оплатить
стоимость Основных услуг до официального открытия
Клуба и предоставления доступа к Основным услугам.
«Правила Клуба» - положения, обязательные к
исполнению стороной Договора, предписывающие и
устанавливающие порядок поведения и условия
пользования услугами в Клубе, в том числе правила
техники безопасности при посещении Клуба и
пользовании услугами. Правила Клуба размещены на
сайте: www.tfit.kz, в мобильном приложении
«TechnoFit», и/или размещаются в любом другом,

жарияланады және/немесе Клуб аумағында танысуға
қолжетімді кез келген басқа жерде орналастырылады.
«Негізгі қызметтер көрсетілетін есептік айы» қызметтер төленетін күннен бастап келесі айдың сол
күні аралығындағы кезең (егер мұндай күн қызметтер
төленген айдан кейінгі айда болмаса, онда қызметтер
төленген айдан кейінгі айдың соңғы күні есеп айы
аяқталған болып есептеледі).
«Клуб жұмысының режимі» - келу үшін Клуб ашық
болатын күндер мен сағаттар. Клуб жұмысының режимі
туралы ақпарат Клубқа кірер алдында ақпараттық
тақталарда және/немесе Клуб Қағидасында, Клубтың
www.tfit.kz
сайтында,
«TechnoFit»
мобильді
қолданбасында орналастырылады және/немесе Клуб
аумағында танысуға қолжетімді кез келген басқа жерде
орналастырылады.
«Клуб резиденті» - 18 жасқа толған, Шарт талаптарына
сәйкес денсаулық жағдайына байланысты және өзінің
қарауымен дене жаттығуларымен айналысуға, сондайақ осы Шарт талаптарында Клубтың дене шынықтыру,
дене шынықтыру-сауықтыру шараларына келгенде
әртүрлі белсенді демалыс және бос уақыт өткізу
түрлеріне қатысауға құқылы жеке тұлға. Клуб Резиденті
сондай-ақ мына тұлғалар болуы мүмкін (Қызметтерді
пайдаланушы):

кәмелетке толмаған тұлғаның, оның мүддесін
білдіруші және Клуб Қағидасын сақтау кіретін, бірақ
онымен шектелмейтін, осы Шарт бойынша, оның
барлық құрамдас бөлігіне жауапты және/немесе барлық
жауапкершілікті көтеретін заңды өкілі.

заңды тұлға болып табылатын Клуб-Резиденттің
жұмыскері.

Клубтың басқа Резиденті Абонемент төлемін
жасаған немесе Сертификат сатып алған жеке тұлға.
«Сертификат» - Клубтың қалауы бойынша таңдалатын
түрде, оның ішінде электрондық, виртуалды түрде
шығарылатын, жеке бірегей деректемелерден (штрихкод, QR-код, бірегей нөмір және т. б.) тұратын, әлдебір
Абонементтің шарттарына сәйкес Клуб Резиденттеріне
Клубта қызмет көрсетуге және Негізгі Қызметтерді
пайдалануға құқық беретін атаулы емес құжат.
«Спорт секциясы» - құны Абонемент құнына
енгізілмеген нұсқаушының басшылығымен топтарда
өткізілетін сабақтар кешені. Қосымша қызмет болып
табылады және Баға прейскурантына сәйкес бөлек
төленеді.
«Шарт Тарапы» - осы Шарттың талаптарында Клуб
Резидентіне
көрсетілетін
Негізгі
қызметтердің
және/немесе Қосымша қызметтердің ақысын төлеу
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ететін жеке
немесе заңды тұлға, Клуб Резиденті.
«Арнайы ұсыныс» - мерзімдері мен шарттары шектеулі
Негізгі қызметтерді, Қосымша қызметтерді сатып алуды
ресімдегенде әрекет ететін акциялық ұсыныс. Аталған
ұсыныстың
маңызды
ақпараты
Прейскурантта
және/немесе Клуб Сайтында көрсетілген.

доступном для ознакомления месте на территории
Клуба, и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
«Прейскурант» - документ, в котором указана
стоимость Основных услуг, стоимость Дополнительных
услуг, условия Абонементов. Публикуется на
официальном сайте Компании www.tfit.kz, в мобильном
приложении «TechnoFit», и/или размещается в
общедоступном для ознакомления месте на территории
Клуба.
«Расчетный месяц оказания Основных услуг» период, с даты оплаты услуг по такую же дату
следующего месяца (если такая же дата отсутствует в
месяце, следующем за месяцем, за который были
оплачены услуги, то окончанием расчетного месяца
считается последнее число месяца, следующего за
месяцем, за который были оплачены услуги).
«Режим работы Клуба» - дни и часы, в которые Клуб
открыт для посещения в соответствии положениями
Правил Клуба, условиями Абонементов, требованиями,
установленными
законодательством
Республики
Казахстан. Информация о режиме работы Клуба
размещается на информационных табличках при входе в
Клуб и/или в Правилах клуба, на Сайте Клуба
www.tfit.kz, в мобильном приложении «TechnoFit»,
и/или размещаются в любом другом, доступном для
ознакомления месте на территории Клуба.
«Резидент Клуба» - физическое лицо, достигшее
возраста 18-ти лет, имеющее право заниматься по
состоянию здоровья и своему усмотрению в
соответствии с условиями Договора физическими
упражнениями, а также принимать участие в различных
видах активного отдыха и проведения досуга при
посещении
физкультурных,
физкультурнооздоровительных мероприятий в Клубе на условиях
настоящего Договора. Резидентом Клуба также является
Пользователь Услуг:
 законный представитель несовершеннолетнего,
представляющий его интересы, и несущий всю
ответственность по настоящему Договору, всех его
составных частей, включая, но не ограничиваясь за
соблюдение Правил Клуба;
 работник
Резидента-Клуба,
являющегося
юридическим лицом;
 физическое лицо, за которое другой Резидент Клуба
осуществил оплату Абонемента, либо приобрел
Сертификат.
«Сертификат» - неименной документ, выпускаемый в
форме, выбираемой по усмотрению Клуба, в том числе в
электронной,
виртуальной
форме,
содержащий
индивидуальные уникальные реквизиты (штрих-код,
QR-код, уникальный номер и т.д.), предоставляющий
право на обслуживание и пользование Основными
Услугами в Клубе Резидентам Клуба в соответствии с
условиями того, или иного Абонемента.
«Спортивная секция» - комплекс занятий, которые

1. Шарттың мәні
1.1.
Компания осы Шарттың талаптарына және Клуб
ережесі, келісімдері, регламенттері, қосымшалары және
келу қағидасы кіретін, бірақ олармен шектелмейтін
оның барлық құрамдас бөлшектеріне, соның ішінде
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
Қызметтер көрсетеді, ал Шарт Тарапы/Клуб Резиденті
аталған Қызметтерді қабылдап, ақысын төлейді.
1.2.
Шарттарды келесі тұлғалар жасауы мүмкін:
1.2.1 Кәмелетке толған жеке тұлғалар өз атынан және
өз мүддесінде жалпы талаптарда не болмаса осы
Шарттың 2.8., 2.9. тармақтарына сәйкес кәмелетке
толған басқа жеке тұлғаның пайдасына қайта
ресімдегенде;
1.2.2 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған
жеке тұлғалар (бұдан әрі – «Юниор») өз атынан және өз
мүддесінде ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің
жазбаша келісімдерінен;
1.2.3 Юниордың пайдасына, сондай-ақ кәмелетке
толмаған жеке тұлғалардың пайдасына 14 жасқа дейінгі
Клуб резиденттері (бұдан әрі – «Балалар») осы Шарттың
2.10 тармағында көзделген тәртіпте.
1.2.4 Заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер өз
қызметкерлерінің
пайдасына
(корпоративік
келісімшарт).
1.2.5 Атына Сертификат («Сыйлық сертификаты»)
сатып алынған немесе Клубтың басқа Резиденті
Абонемент төлемін жүргізген жеке тұлға («Досына
арналған Сертификат»).
2. Қызметтерді көрсету талаптары

2.1.
Күні кейінірек басталатын төменде көрсетілген
оқиғалардың бірінің басталған күні Қызмет көрсетілетін
кезеңнің (Әрекет ету мерзімінің) басталатын күні болып
табылады:
 Клубқа келу үшін оның ашылған күні;
 осы Шарттың 3 және 4 тарауларына сәйкес Қызметтер
ақысының төленетін күні;
 Абонементтің/Сертификаттың/Спорт
секциясының
іске қосылған күні (бірінші бару немесе осы Шарттың
Қосымшаларында көрсетілген Абонементтердің/Спорт
секцияларының әрбір түрі үшін көзделген автоматты
іске қосу мерзімі).
2.2.
Бұл ретте Клуб Резидентіне Шартта көзделген
қызметтерді көрсетілгенде қабылдау-табыстау актісіне
қол қою арқылы растаманы талап етілмейді және осы
Шарттың
талаптарына
сәйкес
Абонемент
белсендірілген күннен бастап орындалған болып
есептеледі.
2.3.
Клуб Резидентіне/Шарт Тарапына Қызметтер
Клубтың www.tfit.kz сайтында, «Techno Fit» мобильді
қолданбасында орналастырылған ақпаратқа сәйкес
таңдалған
секцияның
топтық
жаттығуларының
кестесіне сәйкес көрсетіледі және/немесе Клуб
аумағында танысуға қолжетімді кез келген басқа жерде
орналастырылады.

проводятся в группах под руководством инструктора,
стоимость которых не включена в стоимость
Абонемента. Является Дополнительной услугой, и
оплачивается отдельно в соответствии с Прейскурантом
цен.
«Сторона Договора» - физическое или юридическое
лицо, Резидент Клуба, обеспечивающие выполнение
обязательств по оплате Основных услуг и/или
Дополнительных услуг, оказываемых Резиденту Клуба
на условиях настоящего Договора.
«Специальное
предложение»
акционное
предложение, действующее при оформлении покупки
Основных услуг, Дополнительных услуг, сроки и
условия которого ограничены. Актуальная информация
по данным предложениям содержится в Прейскуранте
и/или на Сайте Клуба.
«Услуги» - Основные и/или Дополнительные Услуги.
1. Предмет Договора
1.1. Компания оказывает, а Сторона Договора/Резидент
Клуба принимает и оплачивает Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора, и всеми его
составными частями включая, но не ограничиваясь
положениями,
согласиями,
регламентами,
приложениями и Правилами посещения Клуба, а в части,
ими не урегулированной, – законодательством
Республики Казахстан.
1.2. Договоры могут быть заключены с:
1.2.1. Совершеннолетними физическими лицами от
своего имени и в своих интересах на общих условиях,
либо переоформив в пользу другого совершеннолетнего
физического лица в соответствии с пунктами 2.8, 2.9
настоящего Договора;
1.2.2. Несовершеннолетними физическими лицами в
возрасте от 14 до 18 лет (далее по тексту – «Юниоры»)
от своего имени и в своих интересах с письменного
согласия их родителей или законных представителей;
1.2.3. Резидентами Клуба как в пользу Юниоров, так и в
пользу несовершеннолетних физических лиц в возрасте
до 14 лет (далее по тексту – «Дети») включительно, в
порядке, предусмотренном пунктом 2.10. настоящего
Договора.
1.2.4. Юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в пользу своих работников
(корпоративный контракт)
1.2.5. Физическим лицом, на имя которого был
приобретен Сертификат («Подарочный Сертификат»),
либо за кого была произведена оплата Абонемента
другим Резидентом Клуба («Сертификат для друга»).
2. Условия оказания услуг
2.1. Датой начала Периода оказания Услуг (Срока
действия) является дата наступления одного из
нижеуказанных событий, дата наступления которого
позднее:
 дата открытия Клуба для посещения;
 дата оплаты Услуг согласно разделам 3 и 4 настоящего
Договора;

2.4. Резидент төлеген, Клуб Резиденті/Қызметтердің
пайдаланушысы Клубқа қатысы жоқ себептермен
пайдаланбаған Қосымша Қызметтер үшін, төлем
қайтарылмауы тиіс және Қызмет көрсету кезеңі
ұзартылмайды.
2.5.
Сертификат онда көрсетілген жарамдылық
мерзімі ішінде жарамды. Егер атына Сертификат сатып
алынған жеке тұлға оның қолданылу мерзімі аяқталған
күнге дейін пайдаланбаған/іске қосылмаған жағдайда,
онда Сертификат автоматты түрде төлем жүргізген
Клубтың Резидентіне қосылады және Абонементтің
қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.
2.6. Шарттың қолданыс кезеңінде Клубқа кіру Клуб
білезігі арқылы жүзеге асырылады.
2.7.
Клуб
Резидентінің/Негізгі
қызметтер
пайдаланушысының науқастану, Алматы қ. тыс аумаққа
шығу себебінен алуына кедергі келтіретін әділ
жағдайлар туындаған жағдайда, «Тоқтатып қою»
қосымша қызметі ұсынылады және бұл ретте:
2.7.1. Біржолғы «тоқтатып қоюдың» ең аз мерзімі
күнтізбелік 1 (бір) күннен кем болмауы тиіс және қандай
да бір себептер мен мән-жайлар бойынша, оның ішінде
науқастанған,
демалысқа,
қызметтік
іссапарға
байланысты қаладан кеткен жағдайлармен шектелмей
ұзартылмайды.
2.7.2. Клуб Резидентіне Клубтың қарауымен Тоқтатып
қоюдың жалпы мерзімі ұлғайтылуы мүмкін бірден-бір
жағдай Клуб Резидентінің жүктілігі, бұл ретте
қолданыстағы жылдық Абонемент болуы тиіс. Мұндай
жағдайда, жүктілікке байланысты ықтимал қосымша
Тоқтатып қою күндерінің саны 90 (тоқсан) күнтізбелік
күннен аспауы тиіс.
2.7.3. Жүктілікке
байланысты
Тоқтатып
қою
мүмкіндігін ұсыну тек Клубтың қарауымен және
Шартта көзделген Тоқтатып қоюдың жалпы күндер
саны пайдаланылған кезде жүзеге асырылады және
Клуб резиденті ұсынған айырбас картасы немесе
тиісінше ресімделген үзінді көшірме негізінде осы
Шарттың
Қосымша
келісімін
жасау
арқылы
ресімделеді. Бұл ретте мұндай мүмкіндіктерді ұсыну
Клубтың міндеті емес, құқығы болып табылады.
2.7.4. Абонементті Тоқтатып қою Клубтың мобильді
қолданбасында немесе Клуб жұмыскеріне жүгіну
арқылы жүзеге асырылады және Клуб Резиденті
көрсеткен күннен бастап есептеледі.
2.8. Компания қалауымен Абонемент үшінші тұлғаға
келесі жағдайларда қайта ресімделуі мүмкін:
 медициналық мекеменің анықтамасында расталған
Клуб Резиденті денсаулығы жағдайы нашарлағанда;
 медициналық мекеменің анықтамасында расталған
Клуб Резидентінің жүктілігі;
 Клуб Резидентінің басқа қалаға, елге тұрақты тұруға
көшуі;
 туыстық туралы құжаттың көшірмесінде расталған,
Абонементті жақын туысына қайта ресімдеу (неке
куәлігі, туу туралы куәлік және т.б.);
 басқа жағдайларда;
«Техно1 ай», «Техно Контракт» Абонементтері қайта
ресімделмейді.

 дата активации Абонемента/Сертификата/Спортивной
секции (первое посещение, либо срок автоматической
активации, предусмотренный для каждого из видов
Абонементов/Спортивных секций, и указанных в
Приложениях к настоящему Договора).
2.2.
При этом факт оказания Резиденту Клуба услуг,
предусмотренным
Договором,
не
требует
подтверждения путем подписания акта сдачи- приемки и
считается свершившимся в соответствии с условиями
настоящего Договора с даты активации Абонемента.
2.3.
Услуги Резиденту Клуба/Стороне Договора
оказываются в соответствии с расписанием групповых
занятий по выбранной группе в соответствии
информацией, размещенной на Сайте Клуба www.tfit.kz,
в мобильном приложении «TechnoFit», и/или
размещается в любом другом, доступном для
ознакомления на территории Клуба.
2.4.
За оплаченные Резидентом Дополнительные
Услуги, которыми Резидент Клуба/Пользователь Услуг
не воспользовался по независящим от Клуба причинам,
оплата возврату не подлежит, и Период оказания Услуг
не продлевается.
2.5.
Сертификат действителен в течение срока
действия, указанного на нем. В случае если Физическим
лицом, на имя которого был приобретен Сертификат не
был использован/активирован до даты окончания его
срока действия, то Сертификат автоматически
активируется на Резидента Клуба, который произвел
оплату, и действует в течение срока действия
Абонемента.
2.6.
В период действия Договора доступ в Клуб
осуществляется по Клубному браслету.
2.7.
Дополнительная
услуга
«Заморозка»
предоставляется в случае возникновения объективных
обстоятельств, препятствующих получению Резидентом
Клуба/Пользователем Основных услуг по причине
болезни, выезда за пределы г. Алматы, и др. при этом:
2.7.1. Минимальный
срок
единовременной
«заморозки» не может быть менее 1 (одного)
календарного дня и не может быть увеличен ни по каким
причинам и обстоятельствам, в том числе, но не
ограничиваясь - в случаях болезни, отъезда из города в
связи с отпуском, служебной командировкой.
2.7.2. Единственным исключением, в соответствии с
которым Резиденту Клуба по усмотрению Клуба может
быть увеличен общий срок Заморозки, является
беременность
Резидента
Клуба,
при условии
действующего годового Абонемента. В этом случае
количество дней возможной дополнительной Заморозки
по беременности не может превышать 90 (девяносто)
календарных дней.
2.7.3. Предоставление
Заморозки
по
причине
беременности осуществляется исключительно по
усмотрению Клуба и при условии использования общего
количества
дней
Заморозки,
предусмотренного
Договором, и оформляется путем заключения

2.9.
Абонементті қайта ресімдеу Клуб Резидентінің
жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте
Абонементті Резиденттіліктің әрекет кезеңі ішінде тек 1
(бір) рет және Абонемент мерзімі аяқталғанға дейін 2
(екі) айдан кешіктірмей қайта ресімдеуге болады. Жаңа
Шартты бұғатталған Абонементтің қалған әрекет
мерзіміне жасау арқылы Абонементті қайта ресімдеу
жүзеге асырылады.
2.10. Абонемент мерзімін ұзартқанда, қалған қонақ
ретінде келу мүмкіндіктері, жаттығулар, сондай-ақ
пайдаланылмаған Тоқтатып қою мерзімі ұзартылған
жаңа Абонементке ауыстырылмайды.
2.11. Спорт
секциясы
Клубтың
өзге
Резидентіне/Қызметтерді Пайдаланушыға өзгертуге,
ұзартуға, қайта ресімдеуге жатпайды.
Спорт
секциясының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
пайдаланылмаған сабақтардың күші жойылады қалпына келтіруге және/немесе өтеуге жатпайды.
2.12. Шартты
кәмелетке
толмаған
тұлғаның
пайдасына жасау ерекшеліктері:
2.12.1. Егер Шартты Баланың/Юниордың пайдасына
ата-анасына немесе өзге заңды өкілдеріне қарағанда өзге
тұлға жасаса, мұндай тұлға тиісті Шартты жасауға
келісімді ресімдеу үшін Баланың/Юниордың атаанасының немесе өзге де заңды өкілдерінің Клубқа
келуін қамтамасыз етуге не болмаса Шарт жасауға және
Баланың/Юниордың атынан және оның мүддесінде
әрекеттер жсауға құқығын растайтын нотариаттық
куәландырылған сенімхатты ұсынуға міндетті.
2.12.2. Баланың/Юниордың пайдасына оның ата-анасы
не болмаса ата-анасының немесе өзге де заңды
өкілдерінің бірі емес өзге тұлға Шартты ресімдеуді
бастағанға дейін, Клуб осы Шартта белгіленген тәртіпте
баланың (юниордың) заңды өкіліне Клуб ережесі,
келісімдері, регламенттері, қосымшасы және Клубқа
келу қағидасы кіретін осы Шарттың талаптарымен және
оның құраушы бөліктерімен танысуға мүмкіндік беруге
міндетті.
2.12.3. Жоғарды көрсетілген құжаттармен танысу және
оларды сақтау келісіміне қол қоя отырып,
Баланың/Юниордың заңды өкілі сол арқылы
Баланың/Юниордың Клубқа баруға медициналық қарсы
көрсетімдерінің жоқ екенін және Клуб ережесі,
келісімдері, регламенттері, қосымшасы және Клубқа
келу қағидасы кіретін осы Шарттың барлық құраушы
бөлігімен келісетінін растайды және Балаға/Юниорға
барлық ақпаратты жеткізу міндеттемесін өз мойнына
алады.
2.12.4. Уәкілетті
тұлға
ауысқан
жағдайда,
Баланың/Юниордың пайдасына Клубпен Шарт жасаған
тұлға жаңа уәкілетті тұлға туралы мәліметтерді (атыжөні, паспортының немесе өзге де жеке куәлігінің
деректері), сондай-ақ Бала/Юниор үшін Клубқа қатысты
аталған тұлғаның уәкілетті тұлға бола бастаған күнін
немесе уақыт кезеңін көрсете отырып Әкімшіні жазбаша
хабардар етуге міндетті.

Дополнительного соглашения к настоящему Договору
на основании предоставленной Резидентом клуба
обменной карты или надлежащим образом оформленной
выписки из нее. При этом предоставление таких
исключений является правом Клуба, а не обязанностью
Клуба.
2.7.4. Заморозка Абонемента осуществляется в
мобильном приложении Клуба или по обращению к
работнику Клуба, и исчисляется с указанного
Резидентом Клуба дня/даты.
2.8. По усмотрению Компании Абонемент может быть
переоформлен на третье лицо в следующих случаях:
- ухудшения состояния здоровья Резидента Клуба,
подтвержденного
справкой
из
медицинского
учреждения;
- беременности Резидента Клуба, подтвержденной
справкой из медицинского учреждения;
- переезда Резидента Клуба в другой город, страну на
постоянное место жительство.;
переоформления
Абонемента
на
близкого
родственника, подтвержденного копией документа о
родстве (свидетельство о браке, свидетельство о
рождении и т.д.);
- иных случаях;
Не подлежат переоформлению Абонементы «Техно1
месяц», «Техно Контракт».
2.9. Переоформление Абонемента осуществляется на
основании письменного заявления Резидента Клуба. При
этом переоформление Абонемента возможно не более 1
(одного) раза за период действия Резидентства, и не
позднее чем за 2 (два) месяца до окончания срока
Абонемента.
Переоформление
Абонемента
осуществляется путем заключения нового Договора на
оставшийся
срок
действия
заблокированного
Абонемента.
2.10. При продлении срока Абонемента, оставшиеся
гостевые
визиты,
тренировки,
а
также
неиспользованный срок Заморозки на новый
продленный Абонемент не переносятся.
2.11. Спортивная секция не подлежит изменению,
продлению, переоформлению на иного Резидента
Клуба/Пользователя Услуг. По истечению срока
действия Спортивной секции, неиспользованные
занятия аннулируются - не подлежат восстановлению
и/или компенсированию.
2.12. Особенности заключения Договоров в пользу
несовершеннолетнего:
2.12.1. Если Договор в пользу Ребёнка /Юниора
заключается лицом иным, нежели один из родителей или
иных
законных
представителей
данного
Ребёнка/Юниора, такое лицо обязано обеспечить явку в
Клуб одного из родителей или иных законных
представителей Ребёнка/Юниора для оформления
согласия на заключение соответствующего Договора,
либо
предоставить
нотариально
заверенную
доверенность, подтверждающую право на заключение

2.12.5. Бала/Юниор Клубқа Клуб Резидентінің қонағы
ретінде барған жағдайда, Баланың/Юниордың ата-анасы
немесе өзге де заңды өкілі не болмаса оның ата-анасы
(заңды өкілі) тиісінше уәкілеттік берген тұлға оның
уәкілетті тұлғасы ретінде қатысады.
2.12.6. Егер осы Қағидада өзгеше көзделмеген болса,
уәкілетті тұлғаға Бала/Юниор Клубта болған барлық
уақыт ішінде оны қадағалау міндеті жүктеледі.
Уәкілетті тұлға Баланың/Юниордың осы Шарттың
қолданылатын ережесін, Клубтағы жаттығулар кезіндегі
қауіпсіздік техникасы ережесі. Бөлек жаттығуларға,
басқа да жабдыққа және бөлек жаттығу аймақтарына
арналған қауіпсіздік техникасының ережесі, жалпы
қабылданған гигиена ережесі кіретін, бірақ олармен
шектелмейтін оның ажырамас барлық бөлігін сақтауға
толық жауапкершілігін көтереді.
2.12.7. Баланың/Юниордың пайдасына жасалған Шарт
оған осы Шарт қолданылатын мерзім ішінде және оның
талаптарында Клуб жұмыс істейтін сағаттарда осы
Шарттың
және
ажырамас
барлық
бөлігінің
талаптарында көзделген шектеулер мен талаптар
ескерілген мына мүмкіндіктерді пайдалану құқығын
береді:
(1) кесте бойынша өз жас мөлшерінің топтық
жаттығуларына (балалар секциясы) қатысуға;
(2)
Дербес тренинг қызметін пайдалануға (егер
мұндай қызмет Шарт қызметтерінің көлеміне кірсе не
бомласа қосымша қызмет ретінде сатып алынған болса);
(3) Бала жаттығу залына, CYCLE залына, топтық
жаттығулардан және дербес тренингтен тыс моншаға
(хамам) барғанда жарақат алып қалуын және/немесе
Клубтың басқа Резидентіне ыңғайсыздық тудыруын
ескертетін уәкілетті тұлғаның алып жүруімен және
жауапкершілігімен баруы тиіс;
(4) Шарттың Қосымша қызметтері, сондай-ақ Клуб
көрсететін қосымша қызметтерді пайдалану;
2.12.8. Баланың/Юниордың
пайдасына
жасалған
Шартты осы Шарттың 2.7. және 2.8. тармақтарының
талаптарына сәйкес тек басқа Баланың/Юниордың
пайдасына ғана қайта ресімдеуге болады.
2.13. Қандай да бір Абонементтер бойынша Негізгі
және Қосымша қызметтер көрсетудің барлық қалған
шарттары осы Шарттың Қосымшаларында көрсетілген.
3. Негізгі қызметтердің құны және төлеу тәртібі
3.1
КлубРезидентіне/Қызметтерді пайдаланушыға
ұсынылатын Негізгі қызметтердің құны осындай Негізгі
қызметтер төленуі тиіс болған сәтте қолданылатын
Прейскурант негізінде анықталады. Прейскурант
Компанияның www.tfit.kz ресми сайтында жарияланып,
«Techno Fit» мобильді қолданбасында жарияланады
және/немесе Клуб аумағында танысуға қолжетімді кез
келген басқа жерде орналастырылады және/немесе осы
Шарттың тиісті қосымшаларында көрсетіледі.
3.2 Негізгі
қызметтердің
құнын
төлеу
негізгі
қызметтердің құнын төлеу кезінде

Договора и совершение действий от имени и в интересах
Ребёнка /Юниора. Во всех случаях Клубу должен быть
предоставлен документ, подтверждающий возраст
Ребёнка /Юниора, в пользу которого заключается
Договор.
2.12.2. До начала оформления Договора с Клубом в
пользу Ребёнка /Юниора родителем, либо лицом иным,
нежели один из родителей или иных законных
представителей данного ребёнка (юниора), Клуб обязан
в порядке, установленном настоящим Договором,
предоставить законному представителю ребёнка
(юниора) возможность ознакомиться
условиями
настоящего Договора, и всеми его составными частями
– включая, но не ограничиваясь положениями,
согласиями, регламентами, приложениями и Правилами
посещения Клуба.
2.12.3.
Расписываясь
об
ознакомлении
с
вышеуказанными документами и согласии их
соблюдать, законный представитель Ребёнка/Юниора
тем самым подтверждает отсутствие у Ребёнка/Юниора
медицинских противопоказаний к занятиям в Клубе и
согласие со всеми составными частями настоящего
Договора, включая, но не ограничиваясь положениями,
согласиями, регламентами, приложениями и Правилами
посещения Клуба, и принимает на себя обязательства
довести всю информацию до Ребёнка /Юниора.
2.12.4. В случае замены уполномоченного лица лицо,
заключившее Договор с Клубом в пользу Ребёнка
/Юниора,
обязано
заблаговременно
письменно
известить об этом Администрацию с указанием
сведений о новом уполномоченном лице (Ф.И.О.,
данные паспорта или иного удостоверения личности), а
также дату или период времени, с которой (в течение
которого) такое лицо становится уполномоченным
лицом для Ребёнка /Юниора в отношениях с Клубом.
2.11.5. В случае, когда Ребёнок/Юниор посещает Клуб в
качестве гостя Резидента Клуба, уполномоченным
лицом Ребенка/Юниора выступает его родитель или
иной законный представитель, либо лицо, надлежащим
образом уполномоченное его родителем (законным
представителем).
2.11.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящими
Правилами, на уполномоченное лицо возлагается
обязанность по надзору за Ребёнком/Юниором в течение
всего
времени
его
нахождения
в
Клубе.
Уполномоченное лицо несет полную ответственность за
соблюдение
Ребёнком/Юниором
применимых
положений
настоящего
Договора,
всех
его
неотъемлемых частей, включая, но не ограничиваясь
Правил техники безопасности при занятиях в Клубе,
правил техники безопасности для отдельных
тренажеров, другого оборудования и отдельных
тренировочных зон, общепринятых правил гигиены.
2.11.7. Договор, заключенный в пользу Ребёнка/Юниора
предоставляет ему право в течение срока действия и на
условиях настоящего Договора в часы работы Клуба с

қолданылатын Арнайы ұсыныстарды ескере отырып, аз
мөлшерде жүргізілетін жағдайларды қоспағанда,
әлдебір Абонементтің шарттарында көзделген Негізгі
қызметтердің құны мен төлеу тәртібі осы Шартқа №1
қосымшада көрсетілген.
3.3
Қосымша қызметтердің (Спорт секцияларының)
құны мен төлеу тәртібі осы Шартқа №2,№3 қосымшада
көрсетілген.
3.4
«Техно Келісімшарт» Абонементі үшін Негізгі
қызметтер көрсетілетін екінші және бұдан кейінгі келесі
айлардың төлемі Шарт Тарапының тапсырмасымен
оның банктік шотынан Компанияның пайдасына
Компанияның есептік шотына ақшалай қаражатты
аудару арқылы аталған қаражатты ай сайын есептен
шығара
отырып,
https://paybox.money/kz_ru,
https://onevision.kz ресурсын пайдалану арқылы және
аталған ресурстың талаптарында теңгемен жүргізіледі.
3.5
Негізгі қызметтерді көрсету шарттарында
көзделген төлем мерзімі 1 (бір) күннен 10 (он) күнге
дейінгі мерзімге бұзылған жағдайда Клуб Резидентіне
Клубқа кіру оның тапсырмасы бойынша Клуб
Резидентінің банктік картасының шотынан, теңгемен,
ақшалай қаражат есептен шығарылған сәтке дейін
оларды
Компанияның
есепшотына
https://paybox.money/kz_ru, https://onevision.kz ресурсын
пайдалану және ресурс шарттарында аудару арқылы
бұғатталады.
3.6
Негізгі қызметтерді ұсыну шарттарында
көзделген төлем мерзімі 10 (он) күннен астам мерзімге
бұзылған жағдайда, Тараптар Шартты бұзылған деп
таниды.
3.7
Осы Шарттың 3.4. тармағында көрсетілген
негіздемелер бойынша Шарт бұзылған болып танылған
жағдайда, Негізгі қызметтердің құны бірінші айда
төленетін сәтте қолданылатын Арнайы ұсыныстар
ескеріле отырып, бірінші айдағы Негізгі қызметтердің
құны аз мөлшерде жүргізілетін жағдайды қоспағанда,
Шартты қайта жасағанда Шарт Тарапы Шарт жасалған
бірінші айға «Техно Келісімшарт» Абонементі үшін
Негізгі қызметтердің құнын жаңа Негізгі қызметтердің
құнын қолданыстағы Прейскурантта көрсетілген
құнының 100% мөлшерінде төлейді. Бұдан кейінгі
айлардың қызметтер төлемі осы Офертаның 3.2.
тармақшасына сәйкес жүргізіледі.
3.8
Қосымша қызметтердің құны осындай Қосымша
қызметтер төлеуге жататын сәтте қолданылатын
Прейскурантта көрсетілген. Қосымша қызметтерді Клуб
резиденті немесе Қызметтерді Пайдаланушы 100%
алдын ала төлем жасау арқылы төлейді.
3.9
Клуб
Резиденті
белсенділік
баллдарын
жинақтауға және Негізгі Қызметтердің бірінші айы үшін
Шарт жасасу сәтінде Абонементке ақы төлеу кезінде
оларды 1 Балл = 1 теңге есебінен ескеруге құқылы.
3.10 Негізгі қызметтердің құны төленетін сәтте
қолданылатын Арнайы ұсыныстар ескеріле отырып,
аталған қызметтердің төлемі жүргізілетін жағдайды

учетом ограничений и требований, предусмотренных
для Ребёнка/Юниора условиями настоящего Договора и
всех его неотъемлемых частей:
(1) Посещать групповые занятия (детские секции) своей
возрастной группы по расписанию;
(2) Пользоваться услугой персонального тренинга (если
такая услуга входит в объем услуг по Договору, либо
приобретена как дополнительная услуга;
(3) Посещать тренажерный зал, зал CYCLE, сауну
(хамам) вне групповых занятий и персонального
тренинга в сопровождении и под ответственность
уполномоченного лица, которое должно постоянно
находиться в непосредственной близости от Ребенка,
чтобы предупреждать возможное получение им травм
и/или причинение им неудобств другим Резидентам
Клуба.;
(4) Пользоваться вспомогательными услугами по
Договору, а также дополнительными услугами, которые
оказывает Клуба.
2.12.8. Переоформление Договора, заключенного в
пользу Ребёнка/Юниора, на условиях пункта 2.7., 2.8.
настоящего Договора допускается только в пользу
другого Ребёнка/Юниора соответственно.
2.13. Все остальные условия оказания Основных и
Дополнительных услуг по тем или иным Абонементам
указаны в Приложениях к настоящему Договору.
3. Стоимость и порядок оплаты Основных услуг.
3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Резиденту
Клуба/Пользователю Услуг, определяется на основании
Прейскуранта, действующего на момент, когда такие
Основные услуги подлежат оплате. Прейскурант
публикуется на официальном сайте Компании
www.tfit.kz, размещается в мобильном приложении
«TechnoFit», размещается в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба и/или
указывается в соответствующих приложениях к
настоящему Договору.
3.2. Стоимость и порядок оплаты Основных услуг,
предусмотренных условиями того или иного
Абонемента указаны в Приложении №1 к настоящему
Договору, кроме случаев, когда оплата стоимости
Основных услуг производится в меньшем размере с
учетом Специальных предложений, действующих на
момент оплаты стоимости Основных услуг.
3.3. Стоимость и порядок оплаты Дополнительных услуг
(Спортивных секций) указаны в Приложении №2,№3 к
настоящему Договору.
3.4. Оплата стоимости Основных услуг за Абонемент
«Техно Контракт» за второй и последующие месяцы
оказания Основных услуг производится путем
ежемесячного списания денежных средств, в тенге, со
счета банковской карты Стороны Договора по его
поручению в пользу Компании путем перевода их на
расчетный счет Компании с использованием и на
условиях
ресурса
https://paybox.money/kz_ru,
https://onevision.kz

қоспағанда, Белсенділік балы төлеу үшін есептелуі
мүмкін,
бірақ
Абонементтің
қолданыстағы
Прейскурантында көрсетілген құнынан 50% аспауы
тиіс.
3.11 Белсенділік балы Қызметтерді төлеу кезінде
есептеу үшін ғана пайдаланылады, ақша болып
табылмайды және жиналған балға балама ретінде
төленбеуі тиіс.
3.12 Белсенділік балының түрлері: белсенді емес –
есептелген, бірақ төлем үшін қолжетімді; белсенді –
төлем үшін қолжеімді; есептен шығарылған – төлем
кезінде пайдаланылған
4. Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу тәртібі
4.1
Шарт Оферта акцептіленген сәттен бастап
күшіне енеді және оны бұзатын сәтке дейін
қолданылады.
4.2
Шарттың
бұзылуы
Клуб
Резидентінің
бастамасымен біржақты тәртіпте не болмаса Клуб
Резиденті Шарт талаптарын және/немесе Клуб
Қағидасын бұзғанда Компанияның бастамасымен
біржақты тәртіпте жүргізілуі мүмкін.
4.2.1. Шарттың бұзылуы «Техно Келісімшарт»
Абонементі бойынша Негізгі қызметтердің төлемі 10
(он) күнтізбелік күннен астам уақытқа берешегі бар
болса, Шарттың бұзылуы автоматты түрде жүргізіледі.
Мұндай бұзу Клуб тарапынан хабардар етуді талап
етпейді.
4.2.2. Клуб Резидентінің бастамасы бойынша Шартты
бір жақты тәртіпте бұзу Шартты бұзу туралы жазбаша
өтініш негізінде Клубта жеке қатысуымен және жеке
куәлігінің көшірмесін және қайтарымды ақшалай
қаражаты бар болған жағдайда аударылатын банк
шотының (IBAN) нөмірі туралы ақпаратты ұсынған
жағдайда жүргізіледі. Мұндай жағдайда Шарттың
бұзылатын күні Негізгі қызметтердің көрсетілетін
Есептік айы аяқталатын күні есептелетін болады.
Мұндай жағдайда егер жазбаша хабарламада өзге
мерзім көрсетілмеген болса, аталған жазбаша хабарлама
қабылданатын күні Шарттың бұзылатын күні болып
есептеледі. Клуб Резиденті Негізгі қызметтердің құнын
Шарттың 3.6.тармағы негізінде барлық кезең үшін
алдын ала төлем жасағанда, пайдаланылмаған ақшалай
қаражат Абонемент түрінің Прейскурантта көрсетілген
тарифі бойынша бір айдағы қызметінің құны есептеле
отырып қайтарылуы тиіс.
4.2.3. «Техно Контракт» Абонементі бойынша Шартты
бұзу «Techno Fit» мобильді қолданбасында «Бас тарту»
түймесін басу арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте
https://paybox.money/kz_ru, https://onevision.kz ресурсын
пайдалану
арқылы
және
аталған
ресурстың
талаптарында Шарт Тарапының тапсырмасымен оның
банктік картасының шотынан Компания пайдасына
оның есептік шотына ақшалай қаражатты аудара
отырып, ай сайын теңгемен есептен шығару мүмкіндігі
автоматты түрде жабылады. Бұл ретте егер Шартты бұзу
Абонемент қолданылатын кезеңде бұзылатын болса,

3.5.
В
случае
нарушения
срока
оплаты,
предусмотренного
условиями
предоставления
Основных услуг на срок от 1 (одного) до 10 (десяти)
дней, вход в Клуб Резиденту клуба блокируется до
момента списания денежных средств, в тенге, со счета
банковской карты Резидента Клуба по его поручению в
пользу Компании путем перевода их на расчетный счет
Компании с использованием и на условиях ресурса
https://paybox.money/kz_ru, https://onevision.kz
3.6.
В
случае
нарушения
срока
оплаты,
предусмотренного
условиями
предоставления
Основных услуг, на срок более 10 (десяти) дней,
Стороны признают Договор расторгнутым.
3.7. В случае признания Договора расторгнутым по
основаниям, указанным в п.3.4. настоящего Договора,
при повторном заключении Сторона договора
оплачивает стоимость Основных услуг за Абонемент
«Техно Контракт» за первый месяц их оказания по
новому Договору в размере 100%, указанной в
действующем Прейскуранте, кроме случаев, когда
оплата стоимости Основных услуг за первый месяц
производится в меньшем размере с учетом Специальных
предложений, действующих на момент оплаты
стоимости Основных услуг за первый месяц. Оплата
услуг за последующие месяцы производится в
соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
3.8. Стоимость Дополнительных услуг указана в
Прейскуранте, действующем на момент, когда такие
Дополнительные
услуги
подлежат
оплате.
Дополнительные услуги оплачиваются Резидентом
клуба или Пользователем Услуг путем внесения 100%
предварительной оплаты.
3.9. Резидент Клуба вправе, накапливать Баллы
активности и учитывать их при оплате Абонемента в
момент заключения Договора, за первый месяц
Основных услуг, из расчета 1 Балл = 1 тенге.
3.10. Баллы активности могут зачитываться в счет
оплаты, но всего не более 50% от стоимости Абонемента
указанной в действующем Прейскуранте, кроме случаев,
когда оплата стоимости Основных услуг, производится
в меньшем размере с учетом Специальных предложений,
действующих на момент оплаты стоимости Основных
услуг.
3.11. Баллы активности используются исключительно
для их зачета при оплате Услуг, не являются деньгами, и
не подлежат выплате в эквиваленте накопленным
баллам.
3.12. Баллы активности могут быть: не активными –
начисленными, но не доступными для оплаты;
активными – доступными для оплаты; списанными – уже
использованными при оплате.
4. Срок действия и порядок расторжения Договора.
4.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты
и действует до момента его расторжения.
4.2. Расторжение Договора может производиться в
одностороннем порядке по инициативе Резидента

онда Клубқа Абонемент қолданылатын мерзім
аяқталғанға дейін кіруге болады.
4.2.4. Компания Шартты бұзатын болжамды күнге
дейін 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын Шарт Тарапын
хабардар ету арқылы Шартты келесі жағдайда өз
бастамасымен біржақты тәртіпте бұзуға құқылы:
а) Клуб Резиденті Шарт және/немесе Клуб Қағидасының
талаптарын бір рет бұзғанда;
б) Компания мүлкіне зиян келтіргенде; осы Шарттың
7.1. тармағына сәйкес әзірленген екіжақты актіде
белгіленген үшінші тұлғаның мүлкіне, өміріне немесе
денсаулығына зиян келтіру;
в) Клуб аумағында дербес жаттықтырушының немесе
нұсқаушының Компания санкция бермеген қызметтерін
көрсету; Клуб Резидентінің Клуб аумағында өз
білімімен, мүмкіндігімен немесе тәжірибесімен бөлісіп,
одан пайда алуына бағытталған қызмет көрсету; үгіт
жүргізу әрекеттері, жиналыстар өткізу, қайырымдылық
және осы Шарттың талаптарында көзделген өзге де
әрекеттерді
жүргізу
кіретін,
бірақ
олармен
шектелмейтін, Клуб Резиденті Қызметтерді мақсатты
пайдалануды бұзғанда.
4.2.5.
Клуб қызметі тоқтатылған жағдайда, Клуб
қызметтерді көрсететін соңғы күнге дейін 30 (отыз)
күнтізбелік күн бұрын Клуб үшін қол жетімді кез келген
тәсілмен Шарт Тарапын және Клуб Резидентін хабардар
ету арқылы өз бастамасымен Шартты бұзуы мүмкін.
4.2.6. Клуб Резидентінің бастамасы бойынша Шартты
мерзімінен бұрын бұзған кезде Абонементтің/Спорт
секциясының жалпы құнының 30% мөлшеріндегі кіру
жарнасын
Компания
ұстап
қалады
және
Абонемент/Спорт секциясы іске қосылғанына немесе
іске қосылмағанына қарамастан қайтарылмайды.
5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5.1
Компания міндетті:
5.1.1 Клубтың Жұмыс режимі кезеңінде Шарт
бойынша төленген қызметтерді қамтамасыз етуге.
5.1.2 Клуб қызметі тоқтатылған жағдайда, Клуб
Резиденті төленген, бірақ көрсетілмеген Қызметтердің
ақшалай қаражатының қалдығын қайтаруға.
5.1.3 Қосымшалар, Абонементтер, Клуб Қағидасы,
Прейскурант кіретін, бірақ олармен шектелмейтін
Шарттың талаптарына енгізілетін өзгертулер күшіне
енетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын
аталған өзгертулерді Компанияның www.tfit.kz сайтына,
«TechnoFit» мобильді қолданбасында орналастыру
және/немесе Клуб аумағындағы танысып шығуға
көпшілікке қолжетімді жерде орналастыру арқылы Клуб
Резидентін бұл өзгертулердің енгізілгені туралы
хабардар етуге. Бұл ретте Клуб Резиденті мұндай
өзгерістерді өзі қадағалауға міндетті. Клуб Резидентінің
келесі Есептік кезең үшін Негізгі қызметтердің құнын
төлеуі енгізілген өзгертулермен келіскенін білдіреді.
5.1.4 Шарт жасалғаннан кейін Клуб Резиденті осы
Офертаның 5.3.6. тармақшасында көзделген дербес
деректерді, сондай-ақ дербес деректердің, Клуб

Клуба, либо в одностороннем порядке по инициативе
Компании при нарушении условий Договора и/или
Правил Клуба Резидентом клуба.
4.2.1.
Расторжение
договора
производится
автоматически при наличии задолженности по оплате
Основных услуг по Абонементу «Техно Контракт» более
чем на 10 (десять) календарных дней. Такое расторжение
не требует уведомления со стороны Клуба.
4.2.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке
по инициативе Резидента Клуба производится при
личном присутствии в Клубе, на основании письменного
заявления о расторжении Договора и при условии
предоставления копии удостоверения личности, и
информации о номере банковского счета (IBAN), на
который будут переведены возвратные денежные
средства при условии их наличия. Датой расторжения
Договора в этом случае, будет считаться дата окончания
Расчетного месяца оказания Основных услуг. Датой
расторжения Договора в этом случае будет считаться
дата приема письменного уведомления, если в нем не
будет указан иной срок. При оплате Резидентом клуба
стоимости Основных услуг на условиях предоплаты за
весь период на основании п. 3.6 Договора,
неиспользованные денежные средства подлежат
возврату из расчета стоимости услуг за один месяц по
тарифу вида Абонемента, указанному в Прейскуранте.
4.2.3. Расторжение Договора по Абонементу «Техно
Контракт» осуществляется в мобильном приложении
«TechnoFit» путем нажатия кнопки «Отписаться», при
этом происходит автоматическое прекращение закрытие
возможности ежемесячного списания денежных средств
в тенге, со счета банковской карты Стороны Договора по
его поручению в пользу Компании путем перевода их на
расчетный счет Компании с использованием и на
условиях
ресурса
https://paybox.money/kz_ru,
https://onevision.kz в последующие месяцы. При этом
если расторжение Договора происходит в период
действия Абонемента, то доступ в Клуб действует до
окончания срока действия Абонемента.
4.2.4. Компания вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке по своей инициативе путем
уведомления Стороны договора за 1 (один) календарный
день до предполагаемой даты расторжения, в случае:
а) однократного нарушения Резидентом клуба условий
Договора и/или Правил клуба;
б) при причинении вреда имуществу Компании;
причинения вреда имуществу, жизни или здоровью
третьим лицам, установленном двусторонним Актом,
составленным согласно пункту 7.1 настоящего
Договора;
в) при нарушении Резидентом клуба целевого
пользования Услугами, в том числе, но не
ограничиваясь: при оказании несанкционированных
Компанией услуг персонального тренера или
инструктора на территории Клуба; деятельности,
направленной на получение Резидентом клуба выгоды

белгілеген үлгінің өңделуіне Келісімді ұсынған
жағдайда оған Клуб білезігін ұсынуға.
5.2
Компания құқылы:
5.2.1 Шарттың барлық талабын сақтай отырып,
Шарттың құқықтары мен міндеттерін үшінші
тұлғаларға біржақты тәртіпте және алдын ала келісімсіз
қайта табыстауға, сондай-ақ Шарт қызметтерін көрсету
үшін үшінші тұлғаларды тартуға.
5.2.2 Шарт, Қолданба, Абонементтердің, Клуб
Қағидасының, Прейскуранттың талаптарына біржақты
тәртіпте, өзінің қарауымен және Клуб Резидентімен
алдын ала келіспей өзгертулер енгізуге, бұл ретте
өзгертулер туралы ақпаратты Компанияның қолжетімді
барлық ресурсында кез келген қолжетімді және Клуб
аумағында танысуға жалпы қолжетімді тәсілмен
орналастыруға құқылы. Клуб резиденті/Қызметтерді
пайдаланушы өзгерістер күшіне енгенге дейін қарсылық
білдірмесе, сөзсіз және шектеулерсіз мұндай
келісімдермен келіскенін білдіреді.
5.2.3 Шарт Тарапын және/немесе Клуб Резидентін
Негізгі
қызметтердің
және/немесе
Қосымша
қызметтердің ұсынылуы тоқтатылатын күнге дейін 30
(отыз) күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар ете
отырып, қандай да бір өтемақыны ұсынбай, жөндеу
және алдын алу жұмыстарын жүргізу үшін Клубтың
бөлек жаттығу және басқа да аймақтарын 14 (он төрт)
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге жабу арқылы
Негізгі
қызметтердің
және/немесе
Қосымша
қызметтердің
ұсынылуын
тоқтатуға/шектеуге.
Компания еркінен тыс, Клубтың және/немесе
Компанияның қалыпты қызметін жалғастыруға кедергі
клетіретін басқа жағдайлар басталған жағдайда, бұл
туралы Сайтта орналастырылады. Мұндай жағдайда
өтемақы басқа да әділ себептермен ұсынылмайды.
5.2.4 Клуб
Резидентінің/Қызметтер
Пайдаланушысының Клуб білезігін бұғаттау арқылы
Клуб аумағына кіруін шектеуге:
а.
Клуб Резиденті осы Шарттың және/немесе Клуб
Қағидасының ережесін бұзғанда;
б.
Негізгі қызметтердің/Қосымша қызметтердің
құнын төлеу бойынша берешегі бар болса.
5.2.5 Компания
Клуб
аумағына
Клуб
резидентінің/Қызметтерді пайдаланушылардың келуі,
мінез-құлқы
және
Клубтың
басқа
резиденттеріне/Қызметтерді пайдаланушыларға кері
әсерін тудыруы немесе оларға қауіп төндіруі ықтимал
өзге де әрекеттерін алдын алу мақсатында, олар туралы
ақпаратты құқық қорғау органдарында және көші-қон
органдарында ресми түрде сұратуға құқылы.
5.2.6 Клуб
резидентінің/Қызметтерді
пайдаланушылардың
қауіпсіздігі
үшін
Клубта
видеобақылау жүзеге асырылады.
5.3 КлубРезиденті/Қызметтер
Пайдаланушысы міндетті:
5.3.1 Негізгі қызметтердің құнын осы Шарттың 3-4
бөлімдерінде көзделген тәріпте уақтылы төлеуге және

из своих знаний, умений или опыта на территории
Клуба; агитационных действий, проведения собраний,
сбора пожертвований и иных действий, не
предусмотренных условиями настоящего Договора.
4.2.5. Расторжение Договора может быть произведено по
инициативе Клуба в случае прекращения деятельности
Клуба путем уведомления Стороны договора и
Резидента Клуба за 30 (тридцать) календарных дней до
последнего дня оказания Клубом услуг любым
доступным для Клуба способом.
4.2.6. При досрочном расторжении Договора по
инициативе Резидента Клуба, вступительный взнос в
размере
30%
от
общей
стоимости
Абонемента/Спортивной
секции
удерживается
Компанией, и возврату не подлежит вне зависимости от
того, был ли активирован Абонемент/Спортивная
секция, или нет.
6. Права и обязанности сторон
5.1. Компания обязана:
5.1.1. В период Режима работы Клуба обеспечить
оказание оплаченных услуг по Договору.
5.1.2. В случае прекращения деятельности Клуба
возвратить Резиденту Клуба остаток денежных средств
за оплаченные, но не оказанные Услуги.
5.1.3. Информировать Резидента Клуба о внесении
изменений в условия Договора, включая, но не
ограничиваясь Приложений, Абонементов, Правила
Клуба, Прейскуранта за 30 (тридцать) календарных дней
до даты их вступления в силу путем их размещения на
Сайте Компании www.tfit.kz , в мобильном приложении
«TechnoFit», и/или размещения в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба. При этом
Резидент Клуба обязан самостоятельно отслеживать
такие изменения. Оплата Резидентом Клуба стоимости
Основных услуг за следующий Расчетный период
означает его согласие с внесенными изменениями.
5.1.4. Предоставить Резиденту Клуба после заключения
Договора Клубный браслет при условии предоставления
Резидентом
Клуба
персональных
данных,
предусмотренных подпунктом 5.3.6 настоящей Оферты,
а также Согласия на обработку персональных данных,
установленного Клубом образца.
5.2. Компания имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке и без предварительного
согласования переуступать права и обязанности по
Договору третьим лицам с сохранением всех условий
Договора, а также привлекать третьих лиц для оказания
услуг по Договору.
5.2.2. В одностороннем порядке, по своему усмотрению,
и без предварительного согласования с Резидентом
Клуба вносить изменения, включая, но не ограничиваясь
- в условия Договора, Приложения, Абонементов,
Правила Клуба, Прейскурант, размещая информацию об
этом на всех, доступных Компании ресурсах, любым
доступным способом, и в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба. Отсутствие

Негізгі қызметтер үшін төлемнің уақтылы есептен
шығарылуын қамтамасыз етуге.
5.3.2 Клуб Қағидасының, Нұсқаулығының талаптары
кіретін, бірақ олармен шектелмейтін Шарттың және
оның ажырамас бөліктерінің талаптарын сақтауға.
5.3.3 Осы Шартта көзделген қайта ресімдеу
жағдайларын қоспағанда, Шарт бойынша өз құқықтары
мен міндеттерін үшінші тұлғаларға қайта табыстамауға.
5.3.4 Осы Шарттың, Клуб Қағидасының, сондай-ақ
Компания Клуб аумағында қызмет көрсеткенде
қолданатын барлық өзге қағиданың, саясаттардың,
нұсқаулықтардың және рәсімдердің талаптарын
тиісінше сақтап, орындауға.
5.3.5 Өз денсаулығы жағдайын, Шарттың ажырамас
бөлігі болып табылатын «Клуб жаттығуларына
медициналық қарсы көрсетімдер тізбесін» назарға ала
отырып, Клубтың қауіпсіздік техникасы қағидасымен,
жабдық пен құрал-сайманды пайдалану нұсқаулығымен
және ұсынымымен өз бетінше танысуға және тиісінше
сақтауға.
5.3.6 Клубқа кіру рұқсатын ұсыну үшін (сондай-ақ
клуб білезігін ұсыну мақсатында), Компанияға барлық
қажет тиісті Келісім және Саясат талаптарында дербес
деректер кіретін, бірақ олармен шектелмейтін Деректі
ұсынуға.
5.3.7 өз денсаулығының жағдайын және Клубқа бару
мүмкіндігін (спорт жабдығын және құрал-сайман,
жаттықтырғыш), жаттығулар орындау мүмкіндігін өз
бетінше бағалауға. Клубқа бару жарақаттану, шығарып
алу, созып алу, сіңірдің созылуы және кез келген
деңгейдегі өзге де ауырлық сияқты жарақат алу
қаупімен байланысты (өмірге және денсаулығына зиян).
Бас айналғанда және Клуб Резидентінің жағдайы
нашарлағанда, жаттығуды және кез келген қызметті
пайдалануды тез арада тоқтатуға және дәрігердің
көмегіне жүгінуге;
5.3.8 Клубқа барғанда өз мүлкінің ұрлануын
(тоналуын) болдырмау мақсатында, оған өз бетінше
бақылау жасауға; мүлкін киім шешетін бөлмедегі дербес
жәшігіне қалдырғанда, электронды құлыппен жауып,
берік жабылғанын тексеруі қажет; жәшік ұяшығын
ашық күйінде қалдыруға болмайды; мүлкін қараусыз
қалдыруға
болмайды
(орындықтың
астына,
орындықтың үстіне, жәшіктің үстіне және т.б.). бұл
ретте Компания Клуб Резидентінің мүлкі жоғалғаны
үшін жауапкершілікті көтермейді.
5.3.9 Клуб білезігін жоғалтып алғанда немесе бүлдіріп
алғанда, Клубқа кіру рұқсатын қалпына келтіру үшін,
жаңа Клуб білезігінің құнын Прейскурантта көрсетілген
мөлшерде төлей отырып, сатып алуға. Клуб білезігінің
құнын төлейді Қызметтер Пайдаланушысы жүзеге
асыруы мүмкін.
5.3.10 Клуб аумағында қандай да бір кәсіпкерлік
қызметті жүргізбеуге және/немесе қандай да бір үшінші
тұлғалардың дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық

возражений Резидента Клуба/Пользователя Услуг до
вступления изменений в силу означает согласие с
такими изменениями без исключений и ограничений.
5.2.3.
Приостановить/ограничить
предоставление
Основных услуг и/или Дополнительных услуг путем
закрытия отдельных тренировочных и прочих зон Клуба
на срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней
для проведения ремонтных и профилактических работ
без
предоставления
какой-либо
компенсации,
предварительно уведомив Сторону договора и/или
Резидента Клуба за 30 (тридцать) календарных дней до
даты приостановления предоставления Основных услуг
и/или Дополнительных услуг. В случае наступления
других обстоятельств, не зависящих от воли Компании,
препятствующих
продолжению
нормальной
деятельности Клуба и/или Компании информация об
этом размещается на Сайте. Компенсация в таких
случаях также не предоставляется. по другим
объективным причинам.
5.2.4. Ограничить доступ Резидента Клуба/Пользователя
Услуг на территорию Клуба, путем блокировки
Клубного браслета:
а) при нарушении Резидентом Клуба положений
настоящего Договора и/или Правил Клуба;
б) при наличии задолженности по оплате Основных
услуг, Дополнительных услуг.
5.2.5. Компания вправе запрашивать в официальном
порядке
информацию
о
Резидентах
Клуба/Пользователях Услуг в правоохранительных и
иммиграционных органах с целью недопущения на его
территорию лиц, чьё присутствие, поведение и иные
действия могут вызвать негативное отношение других
Резидентов
Клуба/Пользователей
Услуг
или
подвергнуть их опасности.
5.2.6.
В
целях
безопасности
Резидентов
Клуба/Пользователей Услуг осуществлять в Клубе
видеонаблюдение.
5.3. Резидент Клуба/Пользователь Услуг обязан:
5.3.1 Своевременно оплачивать стоимость Основных
услуг, в порядке, предусмотренном разделами 3 и 4
настоящего Договора, и обеспечить возможность для
своевременного списания платы за Основные услуги.
5.3.2. Соблюдать условия Договора и всех его
неотъемлемых частей, включая, но не ограничиваясь
Правила Клуба, Инструкции.
5.3.3. Не уступать свои права и обязанности по Договору
третьим
лицам
за
исключением
случаев
переоформления,
предусмотренные
настоящим
Договором.
5.3.4. Надлежащим образом соблюдать и выполнять
условия, положения, и требования настоящего Договора,
Правила Клуба, а также всех иных правил, политик,
инструкций, и процедур, применяемых Компанией при
оказании Услуг на территории Клуба.
5.3.5. Самостоятельно ознакомиться и надлежащим
образом соблюдать правила техники безопасности,

аспектілеріне қатысты тегін (ақылы) консультациялық
қызметтерді осындай үшінші тұлғаларға көрсетпеуге.
5.3.11 Осы Шарт талаптарында Абонементті қайта
ресімдеу жағдайларын қоспағанда, Шарт бойынша өз
құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға
табыстамауға.
5.4 Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы
құқылы:
5.4.1 Клуб
аумағында
ұсынылатын
Қосымша
қызметтерді бөлек төлем үшін сатып алуға және
пайдалануға, сондай-ақ Клуб аумағында әрекет ететін
Үшінші тұлғалардың қызметтерін сатып алуға.
5.4.2 Берешегі бар болса, осы Шарт бойынша Негізгі
қызметтер құнының төлемін енгізуге;
5.4.3 Шартты бұзуға байланысты рәсімдерді жүзеге
асыру үшін, осы Шарт бойынша Клубқа бару құқығынан
бас тартатыны туралы Қызметтер Пайдаланушысын
және Компанияны хабардар ете отырып, аталған
құқықтардан бас тартуға.
5.4.4 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес және Шарт
талаптарында Клуб Резидентінің келісімінсіз Шартты
бұзуға бастама білдіруге.
6. Тараптардың жауапкершілігі
6.1
Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы
Компанияның және/немесе Үшінші тұлғалардың
мүлкіне келтірілген зиян үшін толық көлемде
материалдық жауапкершілікті өз бетінше көтереді және
зақымданған және/немесе жоғалған мүлік құнының
орнын толтыруға міндетті.
Клуб Резидентінің/Қызметтер Пайдаланушысының
кінәсінен зиян келтірілген жағдайда, Шарттың екі
Тарапының қатысуымен акті әзірленеді. Клуб
Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы актіге қол
қоюдан бас тартқан жағдайда, Компанияның уәкілетті
өкілі оған біржақты тәртіпте қол қояды. Клуб Резиденті
акті негізінде 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде келтірілген
зиянның орнын толық толтыруға міндетті.
6.2
Компания келесілер үшін жауап БЕРМЕЙДІ:

Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы
денсаулығы жағдайы туралы дұрыс мәліметтерді
ұсынуы және/немесе уақтылы ұсынбауы нәтижесінде;
және/немесе
Клуб
Резидентінің/Қызметтер
Пайдаланушысының әдейі әрекеттерінің нәтижесінде не
болмаса абайсыздығынан оның өміріне, денсаулығына
немесе
мүлкіне
келтірілген
зиян;
Клуб
Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы Шарттың, Клуб
Қағидасының талаптары және/немесе дене шынықтыру,
дене шынықтыру-сауықтыру шаралары туралы ереже
(регламенттер) және/немесе Қызметтерді, Қосымша
қызметтерді пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережесі,
жабдықты, құрал-сайманды пайдалану нұсқаулықтары
мен ұсынымдары, Клубта немесе Қызмет көрсетілетін
жерде
орналастырылған
ескертуші,
шектейтін
және/немесе тыйым салатын тақталар мен жазбалар
кіретін, бірақ олармен шектелмейтін талаптарды бұзған
кезде немесе тиісінше орындамағанда;

инструкции и рекомендации по пользованию
оборудованием и инвентарем Клуба, принимая во
внимание свое состояние здоровья, принимая во
внимание «Перечень медицинских противопоказаний к
занятиям в Клубе», являющиеся неотъемлемой частью
Договора.
5.3.6. Для возможности предоставления доступа в Клуб
(а также в целях предоставления клубного браслета)
предоставить Компании все необходимые Данные,
включая
персональные
данные
на
условии
соответствующих Согласия и Политики.
5.3.7. Самостоятельно оценивать состояние своего
здоровья и возможность посещения Клуба (пользования
спортивным
оборудованием
и
инвентарем,
тренажерами), возможность выполнений упражнений.
Посещение Клуба сопряжено с рисками получения
травм (вред жизни и здоровью), таких как: ушибы,
вывихи, растяжения, разрывы связок и иное, причем
любой степени тяжести. При головокружении и ином
ухудшении состояния здоровья Резидент Клуба обязан
немедленно
прекратить
тренировку
и
любое
пользование услугами и обратиться к врачу;
5.3.8. Самостоятельно обеспечить контроль за своим
имуществом при посещении Клуба в целях
предотвращения его кражи (хищения); при помещении
имущества в персональный ящик в раздевалке закрыть
его на электронный замок, проверив надёжность
закрытия; не оставлять ячейку ящика открытой; не
оставлять имущество без присмотра (под лавочками, на
лавочке, над ящиком и т.д.). При этом Компания не несет
ответственности за утрату имущества Резидента Клуба.
5.3.9. При утрате или порче Клубного браслета для
восстановления доступа в Клуб приобрести новый
Клубный браслет, оплатив его стоимость в размере,
установленном Прейскурантом. Оплата стоимости
Клубного
браслета
может
осуществляться
Пользователем Услуг.
5.3.10. Не вести на территории Клуба какую-либо
предпринимательскую деятельность и/или оказывать
каким-либо
третьим
лицам
без(возмездные)
консультационные услуги, касающиеся физкультурнооздоровительных,
спортивных
аспектов
жизнедеятельности таких третьих лиц.
5.3.11. Не уступать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам за исключением случаев
переоформления Абонемента на условиях настоящего
Договора.
5.4. Резидент клуба/Пользователь Услуг имеет право.
5.4.1. За отдельную плату приобретать и пользоваться
Дополнительными услугами, предоставляемыми на
территории Клуба, а также приобретать услуги Третьих
лиц, действующих на территории Клуба.
5.4.2. Внести оплату стоимости Основных услуг по
настоящему Договору при наличии задолженности;
5.4.3. Отказаться от своего права посещения Клуба по
настоящему Договору, уведомив об этом /Пользователь


Клуб резидентінің денсаулығына немесе мүлкіне
өз
әрекеттерімен
және/немесе
әрекетсіздігімен
және/немесе өз бетінше жаттығу кезінде және/немесе
үшінші тұлғалардың әрекеттерімен келтірілген зиян
үшін;

Клубтың киім шешетін орындарында немесе
басқа да бөлмелерінде қалдырылған жеке заттар
жоғалғаны немесе бүлінгені үшін;

егер Клуб Резидентінің денсаулығы жағдайы жіті
ауру, жарақаттың немесе созылмалы аурудың асқынуы,
өз әрекеттерінің және/немесе Клуб Резидентінің, үшінші
тұлшғалардың әрекетсіздігінің нәтижесінде нашарлаған
болса, денсаулықтың нашарлауына байланысты зиян
үшін;

уәкілетті ұйымдардың маусымдық алдын алу,
жөндеу-әлеуметтік және өзге де жұмыстарды
жүргізуінен, сондай-ақ Компанияның кінәсінен
туындамаған апаттық жағдайлардан болған техникалық
ыңғайсыздық үшін;
6.3
Егер
Тараптардың
Шарт
бойынша
міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы
еңсерілмейтін
күш
жағдайлары
не
болмаса
Компанияның еркінен тыс болған, Клуб қызметінің
тоқтатылуына алып келген жағдайлар әрекеттерінің
салдарынан болған болса, олар жауапкершіліктен
босатылады.
7. Басқа да жағдайлар
7.1. Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы
Оферта Акцептісімен өзінің келесідей келісімін
білдіреді:
Клуб резидентінің нақты қатысуынсыз және
картаны төлеу бойынша https://paybox.money/kz_ru
ресурсын пайдалану арқылы және аталған ресурстың
талаптарында картаны көрсетпей оның банктік
картасының деректемелерін пайдалана отырып, Негізгі
қызметтерді
қолма-қол
ақшасыз
төлеу
операцияларының
негізінде
Компанияға
кейде
жүргізуін
тапсыруды
(«Техно
Келісімшарт»
абонементін төлеу кезінде). Клуб резиденті Негізгі
қызметтерді
төлеу
бойынша
бұдан
кейінгі
операцияларды тоқтату үшін, Компанияға тиісті
жазбаша бас тарту жіберуге міндетті, бұл ретте
Компания мұндай бас тартуды алған сәтке дейін барлық
төлем заңды болып есептеледі және дауланбайды,
Клубтың Негізгі қызметтері пайдаланылмайтын жағдай
кіреді. 4.2.3. тармағында көрсетілген тәртіпте жүзеге
асырылатын «Техно Келісімшарт» Абонементінен бас
тартылған жағдайды қоспағанда.
Клубқа және/немесе уәкілетті тұлғаға Клуб
қызметі, онда немесе оның қатысуымен өткізілетін,
Компанияның
немесе
Үшінші
тұлғалардың
тапсырмасымен
жіберілетін
акциялар
туралы
ұсынылған
электронды
пошта
және/немесе
телефон/мекенжай, өзге де тәсілмен дыбыстық
және/немесе
СМС-хабарламалар,
хабарламалар
және/немесе өзге де ақпарат алуға.

Услуг и Компанию, для осуществления процедур,
связанных с расторжением Договора.
5.4.4. Инициировать расторжение Договора в
соответствии с действующим законодательством и на
условиях Договора, без согласия Резидента Клуба.
6. Ответственность Сторон
6.1. Резидент Клуба/Пользователь Услуг самостоятельно
в полном объеме несет материальную ответственность
за ущерб, причиненный им имуществу Компании и/или
Третьих лиц, и обязан возместить стоимость
поврежденного и/или утраченного имущества.
В случае причинения ущерба по вине Резидента
Клуба/Пользователя Услуг составляется акт с участием
обеих сторон Договора. В случае отказа Резидента
клуба/Пользователь Услуг от подписания акта,
уполномоченный представитель Компании подписывает
его в одностороннем порядке. Резидент Клуба в течение
5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
6.2. Компания НЕ несет ответственности:
- за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
Резидента клуба/Пользователя Услуг, наступивших в
результате предоставления и/или несвоевременного
предоставления достоверных сведений о состоянии
здоровья; и/или при нарушении или ненадлежащем
выполнении Резидентом клуба/Пользователем Услуг
включая, но не ограничиваясь условий Договора,
Правил Клуба и/или положений (регламентов) о
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях и/или правил техники безопасности при
пользовании Услугами, Дополнительными услугами,
инструкций и рекомендаций по пользованию
оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих,
ограничивающих и/или запрещающих табличек и
надписей, размещенных в Клубе или месте оказания
Услуг; и/или в результате умышленных действий либо
по неосторожности Резидента клуба/Пользователя
Услуг;
- за вред, нанесенный здоровью или причиненный
имуществу Резидента клуба собственными действиями
и/или бездействием, и/или во время самостоятельных
занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц;
- за утрату или повреждение личных вещей, оставленных
в раздевалках или в других помещениях Клуба;
- за вред, связанный с ухудшением здоровья, если
состояние здоровья Резидента Клуба ухудшилось в
результате острого заболевания, обострения травмы или
хронического заболевания, собственных действий и/или
бездействий Резидента Клуба, третьих лиц;
- за технические неудобства, вызванные проведением
уполномоченными
организациями
сезонных
профилактических, ремонтно-строительных и иных
работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не
по вине Компании;
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по

7.2. Тараптар Шартты жасауға, орындауға және
тоқтатуға байланысты барлық дау мен келіспеушілікті
Тараптардың келіссөздері арқылы шешеді. Егер
Тараптар келіссөздер жүргізу барысында даулы
жағдайды шешпеген болса, мүдделі Тарап басқа
Тарапқа кінәрат-талап жіберуге міндетті. Кінәратталапты қарау мерзімі 15 (он бес) күнтізбелік күн.
Дауды реттеу кінәрат-талап тәртібі Тараптар үшін
міндетті болып табылады.
7.3. Шартта көзделмеген барлық қалған жағдайда,
Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасын басшылыққа алады.

Компанияның деректемелері
"Технофитнес" ЖШС
БСН 190540005154
050009, Алматы қ., Алмалы ауданы, Құрманғазы көш.,
178А
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-та ЖСК
KZ866018771000192451
БСК HSBKKZKX
Директор
Татьяна Сергеевна Туркова.

Договору, если неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, либо
иных обстоятельств, не зависящих от воли Компании,
которые привели к приостановлению деятельности
Клуба.
7. Прочие условия
7.1. Акцептом Оферты Резидент клуба/Пользователь
Услуг заявляет о своем согласии:
- и поручении Компании проведения на периодической
основе операций по безналичной оплате Основных услуг
с использованием реквизитов банковской карты
Резидента клуба без его фактического присутствия и
предъявления карты с использованием и на условиях
ресурса https://paybox.money/kz_ru, https://onevision.kz
по оплате картой (при оплате Абонемента «Техно
Контракт»). Для прекращения последующих операций
по оплате Основных услуг, Резидент клуба обязан
направить Компании соответствующий письменный
отказ, при этом до момента получения Компанией такого
отказа все оплаты считаются правомерными и не могут
быть оспорены, включая случаи неиспользования
Основных услуг Клуба. За исключением случая отказа
от
Абонемента
«Техно
Контракт»,
которое
осуществляется в порядке, указанном в п. 4.2.3.
- на получение голосовых и/или CMC-сообщений,
сообщений и/или иной информации по электронной
почте и/или по телефону/адресу, предоставленному
Клубу и/или уполномоченному им лицу, иным
способом, о деятельности Клуба, проводимых им акциях
или при его участии, отправляемых Компанией или по
поручению Третьими лицами.
7.2 Все споры и разногласия, связанные с заключением,
исполнением и прекращением Договора Стороны
разрешают путем переговоров Сторон. В случае, если в
ходе переговоров Стороны не разрешили спорную
ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить
другой Стороне претензию. Срок рассмотрения
претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней. Претензионный порядок урегулирования споров
является обязательным для Сторон.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено
Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
Реквизиты Компании
ТОО "Технофитнес"
БИН 190540005154
050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул.
Курмангазы, 178А
ИИК KZ866018771000192451 В АО "Народный Банк
Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор Туркова Татьяна Сергеевна

2022 жылғы «29» маусымдағы
#004 клуб ережесі
КЛУБҚА КЕЛУ ҚАҒИДАСЫ
(Клуб қағидасы)
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
Клубқа келу туралы жалпы қағида:
1. Клубқа тек белсендіріліген дербес Клуб білезігімен
кіруге болады.
2. Клубқа келу қағидасы Шарттың ажырамас бөлігі
болып табылады және Шарт Тарапы/Клуб
резиденті/Клубтың әлеуетті Резиденттері, Клуб
қонақтары және үшінші тұлғалар оны міндетті түрде
орындауы тиіс. Қағида түпкілікті ақпарат болып
табылмайды,
себебі
Компания
Клуб
резидентінің/Қызметтерді
пайдаланушының
келісімін алмай, оларды өзі толықтыруға және
өзгертуге құқылы.
3. Клуб резиденті/Қызметтерді пайдаланушы Негізгі
қызметтерді, Қосымша қызметтерді пайдалануды
бастағанға дейін Шарттың ережесін, Клубтың осы
Қағидасын, сондай-ақ Қызметтерді көрсетуге қалай
да қатысты барлық өзге де қағиданы, ережені,
нұсқаулықты мұқият оқып-үйренуге және сақтауға
міндетті. Компания Клуб резидентінің Шарт
талаптарымен, Клуб қағидасымен танысқанына
қарай, оған барлық талаптың айқын және түсінікті
екеніне сүйенеді.
4. Клуб жұмысының режимі: күн сайын сағат 6.00-ден
23.00-ге дейін, демалыс және мереке күндері: 8.00ден 21.00-ге дейін. 1-2 қаңтар – демалыс күні, егер
Клубқа келу уақытының өзге шарттары Абонемент
шарттарында және/немесе Топтық жаттығу/Спорт
секциясын өткізу шарттарында белгіленбесе. Клубқа
кіру уақыты жұмыс күні аяқталғанға дейін 45 минут
бұрын тоқтатылады. Клубқа кіру жаттығу
басталғанға дейін 15 (он бес) минут бұрын жүзеге
асырылады және жабылғанға дейін 45 (қырық бес)
минут бұрын тоқтатылады. Клубтан шығу Клубтың
жұмысы аяқталған/ Топтық сабақ/Спорт секциясы
өткізілген уақыттан кешіктірілмей жүзеге асырылуы
тиіс. Клуб жоғарыда көрсетілген мерзімдер бұзылған
жағдайда 01 (бір) минут - 30 (отыз) теңге есебімен
айыппұл
салуға
құқылы,
ал
Клуб
Резиденті/Қызметтерді
пайдаланушы
мұндай
айыппұлды сол жерде дереу төлеуге міндетті.
5. Клуб
қызметкерлерінің
жұмыс
тәртібі:
Жаттықтырушылар - күн сайын сағат 6.00-ден 23.00ге дейін. Менеджерлер – жұмыс күндері сағат 9.00ден 21.00-ге дейін; демалыс күндері сағат 11.00-ден
18.00-ге дейін. Бұл ретте уәкілетті органдар қандай да
бір шектеулер және/немесе өзгерістер енгізген
жағдайда Клубтың жұмыс тәртібі біржақты тәртіпте
өзгеруі мүмкін.

Правила клуба #004
от «29» Июня 2022 года
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА
(Правила Клуба)
являются неотъемлемой частью Договора
Общие правила посещения Клуба:
1. Вход в Клуб возможен только при наличии
активированного персонального Клубного браслета.
2. Правила посещения Клуба являются неотъемлемой
частью Договора, и обязательны для исполнения
Стороной
договора/Резидентами
Клуба,
потенциальными Резидентами Клуба, гостями Клуба
и третьими лицами. Правила не являются
исчерпывающими, так как Компания вправе
самостоятельно их дополнять и изменять без
необходимости получать согласие Резидента
Клуба/Пользователя Услуг.
3. Резидент клуба/Пользователь Услуг до начала
пользования
Основными
услугами,
Дополнительными услугами обязан внимательно
изучить и соблюдать положения Договора,
настоящие Правила Клуба, а также все иные правила,
положения, инструкции, так или иначе связанные с
оказанием Услуг. Компания исходит из того, что
Резидент Клуба ознакомился с условиями Договора,
Правилами Клуба, они ему ясны и понятны в полном
объеме.
4. Режим работы Клуба: ежедневно с 6.00 до 23.00
ежедневно, выходные и праздничные дни: с 8.00 до
21.00. 1-2 января - выходной день, если иные условия
времени посещения Клуба не установлены
условиями Абонемента и/или условиями проведения
Группового занятия/Спортивной секции. Вход в
Клуб осуществляется за 15 (пятнадцать) минут до
начала занятия, и прекращается за 45 (сорок пять)
минут до закрытия. Выход из Клуба должен быть
осуществлен не позднее времени окончания работы
Клуба/ проведения Группового занятия/Спортивной
секции. Клуб в праве наложить штраф в случае
нарушения вышеуказанных сроков из расчета 01
(одна) минута - 30 (тридцать) тенге, а Резидент
Клуба/Пользователь Услуг обязан оплатить такой
штраф на месте незамедлительно.
5. Режим работы сотрудников Клуба: Тренеры ежедневно с 6.00 до 23.00; Менеджеры – в будни с
9.00 до 21.00; выходные дни с 11.00 до 18.00. При
этом режим работы Клуба может меняться в
одностороннем порядке в случае введения
уполномоченными на то органами каких-либо
ограничений и/или изменений.
6. Режим работы Клуба, сотрудников и Администрации
Клуба
периода
проведения
Группового
занятия/Спортивной секции, а также часы
пользования Основными услугами размещаются на

6. Топтық сабақ/Спорт секциясын өткізу кезеңіндегі
Клубтың, Клуб қызметкерлері мен Әкімшілігінің
жұмыс тәртібі, сондай-ақ Негізгі қызметтерді
пайдалану сағаттары Компанияның www.tfit.kz
ресми
сайтына
және/немесе
кіреберісіндегі
ақпараттық тақташаларға және/немесе «TechnoFit»
мобильді
қолданбасында
және/немесе
Клуб
аймағындағы Клуб Резидентіне /Қызметтерді
пайдаланушыға қолжетімді кез келген орындарда
орналастырылады.
7. Клуб резиденті Компания сайтында, Компанияның
Мобильді қолданбасында, Компанияның төлем
терминалында тіркеуден өтіп, қызметтер құнын
толық төлегеннен кейін және барлық қажет дерек
енгізілгеннен кейін Клубтың сервистік тіреуінде ғана
Клуб білезігін алуына және белсендіруіне болады.
8. Қосымша қызметтердің құны қандай да бір
Абонементтің
құнына
кірмейді.
Қосымша
қызметтердің түрлерін, құнын және ұзақтығын Клуб
белгілейді, Компанияның www.tfit.kz сайтында
және/немесе «TechnoFit» мобильді қолданбасында,
сондай-ақ №2, №3 қосымшадағы Клуб аумағында
танысуға
жалпы
қолжетімді
жерде
орналастырылатын
Қосымша
қызметтердің
прейскурантында белгіленеді.
9. Клуб
білезігі
Клуб
резидентін/Қызметтерді
пайдаланушыны сәйкестендіру құралы болып
табылады және оны үшінші тұлғалар пайдалана
алмайды.
10. Клуб резиденті/Қызметтерді пайдаланушы Клуб
білезігін жоғалтқаны үшін Компанияның талап
етуімен
Клубтың
Қосымша
қызметтерінің
қолданыстағы
Прейскурантында
көзделген
мөлшерде тиісті төлемді төлеуге міндетті.
11. Клуб резиденті/Қызметтерді пайдаланушы Клубқа
келген сайын өзімен бірге Клуб білезігін алып жүруі
тиіс. Клуб білезігі Клуб резидентіне/Қызметтерді
пайдаланушыға Клубқа кіруін, киім шешетін жердегі
шкафты, сейфтік ұяшықты пайдалануын қамтамасыз
етеді. Клубқа барған күні Клуб білезігі болмаған
жағдайда, тіпті оны бұған дейін алған болса да,
Клубқа кіргізілмейді.
12. Клубқа тек жасы 18-ге толған тұлғалар ғана өздігінен
кіре алады. Жасы кіші балалар жаттығуларға ересек
адамның алып жүруімен және ата-анасының
(қамқоршысы) Клуб менеджері келіскен өтініші бар
болса, секция немесе тренермен өтетін дербес
жаттығулар аясында жіберіледі.
13. Клубтың бөлек аумақтарында орналастырылған
қағида
мен
ұсынымдарды,
нұсқаулықтарды,
қауіпсіздік техникасын сақтауға.
14. Компания Клуб ғимаратында және аумағында
музыкалық және видео құралдарды өз бетінше
таңдауға құқылы.
15. Клуб аумағы келушілер үшін ашық аумақ болып
табылады, Компания фото және видеотүсірілім

информационных табличках при входе и/или на
официальном сайте Компании www.tfit.kz, и/или в
мобильном приложении «TechnoFit», и/или в любых
доступных Резиденту Клуба/Пользователю Услуг
местах на территории Клуба.
7. Получение и активация Резидентом Клуба Клубного
браслета возможны после регистрации и оплаты
полной стоимости услуг на Сайте Компании, в
Мобильном Приложении Компании, в Терминале
оплаты Компании только на сервисной стойке Клуба
после внесения всех необходимых данных.
8. Стоимость Дополнительных услуг не включена в
стоимость
какого-либо
Абонемента.
Виды,
стоимость и продолжительность Дополнительных
услуг определяются Клубом, фиксируются в
Приложении №2,№3Прейскуранте дополнительных
услуг, который размещается на Сайте Компании
www.tfit.kz, и/или в мобильном приложении
«TechnoFit», а также в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба.
9. Клубный
браслет
является
средством
идентификации Резидента Клуба/Пользователя
Услуг, и не может быть использован третьими
лицами.
10.За утерю Клубного Браслета Резидент Клуба/
Пользователь Услуг по требованию Компании
обязан оплатить соответствующую плату в размере,
предусмотренном действующим Прейскурантом
Дополнительных услуг Клуба.
11. Резидент Клуба/Пользователь Услуг обязан иметь
при себе Клубный браслет во время каждого
посещения Клуба. Клубный браслет обеспечивает
Резиденту Клуба/Пользователю Услуг доступ в Клуб,
к шкафу в раздевалке, сейфовой ячейке. В случае
отсутствия Клубного браслета в день посещения
Клуба, даже при условии, что он был ранее им
получен, доступ в Клуб не предоставляется.
12. Посещать Клуб самостоятельно могут только лица,
достигшие 18-ти лет. Дети младшего возраста
допускаются к занятиям при непосредственном
сопровождении взрослого и наличии согласованного
менеджером Клуба заявления от родителя (Опекуна),
в рамках секции или персонального занятия с
тренером.
13. Соблюдать включая, но не ограничиваясь правила и
рекомендации, инструкции, техники безопасности,
размещенные в отдельных зонах Клуба.
14. Компания
оставляет
за
собой
право
самостоятельного выбора музыкального и видеосопровождения в помещениях и на Территории
Клуба.
15. Территория Клуба является территорией, открытой к
посещению, Компания оставляет за собой право на
проведение фото и видеосъемок, а также
дальнейшего использования и опубликования фото и
видеоматериалов по своему усмотрению в

жүргізуге, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес
соответствии с действующим законодательством на
өзінің қарауымен фото және видеоматериалдарды
основании полученного от Резидента Клуба
Клуб резидентінен алған келісім негізінде бұдан әрі
согласия.
пайдалануға және жариялауға құқылы.
16. Временный выход оборудования в Клубе из строя не
16. Клубтың істен уақытша шыққан жабдығы
может служить основанием для претензий по
көрсетілетін Қызметтердің сапасы мен санына
качеству и количеству оказываемых Услуг.
кінәрат-талап қоюға негіздеме бола алмайды.
17. Во время проведения клубных мероприятий,
17. Клуб шаралары, топтық және дербес жаттығулары
групповых
и персональных занятий зона,
өткізілетін кезде Клуб Әкімшілігі аталған шараларға
предназначенная для этого, может быть ограничена
арналған аумаққа кіруге шектеу қоюы мүмкін.
Администрацией Клуба для доступа.
Клуб резиденттері/Қызметтерді пайдаланушылар
келесі талаптарды сақтауы қажет:
18. Жаттығуға тек емдеуші дәрігердің мұндай сабаққа
шектеусіз қатысуға рұқсаты бар анықтамасы болған
жағдайда ғана кірісу.
19. Клуб қызметкерлерінің, Клуб тарапынан тартылған
үшінші тұлғалардың ұсынымдарын, Клубтың
ақпараттық және/немесе ескертпе, тыйым салу
тақталарында және/немесе Клуб жабдығында
орналастырылған
тыйымдарды/шектеулерді
орындау;
20. Спорт әдебі принциптерін сақтау, дене және
техникалық жағынан дайындығы аз Клуб
резиденттерін/Қызметтерді
пайдаланушыларды
сыйлауға, мүмкіндігінше, олардың жаттығуды
бірінші болып аяқтауына және/немесе орындауына
мүмкіндік беру; жеке және жалпы гигиена қағидасын
сақтау, Клуб аумағында тазалықты сақтау;
21. Бір-біріне,
Клуб
қызметкерлеріне,
үшінші
тұлғаларға,
Клуб
мүлкіне,
Клуб
резиденттеріне/Қызметтерді
пайдаланушыларға
құрметпен қарап, сыйластық танытуға; жаттығулар
үшін арнайы аяқ киімі мен киімі бар болуы тиіс;
дененің жоғары бөлігі жабық болуы тиіс. Киім таза
және ұқыпты болуы тиіс. Жаттығу алдында иісі өткір
әтір сеппеуге, Клуб мүлкінің зақымданғаны туралы
Клуб қызметкерлерін тезарада хабардар ету;
22. Клуб ғимаратында қоғамдық тәртіпті сақтау қажет.
Айқайлауға, шулауға, даусы қатты музыканы, соның
ішінде жеке құрылғылар (құлаққаптар) арқылы
ойнатылатын музыканы тыңдауға, лас киіммен
келуге, басқа Клуб резиденттеріне/Қызметтерді
пайдаланушыларға кедергі келтіруге, киім шешетін
жерден басқа жерлерде киімін ауыстыруға;
23. Клуб жабдығын және мүлкін ұқыпты пайдалануға,
әйтпесе залалды толық өтегенге дейін Клубқа кіру
мүмкіндігі тоқтатылады;
24. Жаттығуларға қатысуды бастағанға дейін Клуб
резиденттері/Қызметтерді
пайдаланушылар
медициналық тексеруден өтуі қажет, себебі Клуб
резиденті өз денсаулығы үшін, өзі заңды өкілі болып
табылатын
Қызметтерді
пайдаланушының
денсаулығы үшін дербес жауапкершілікті көтереді.
Клуб резиденті Шартқа қол қоя отырып, Клубқа
баруға ешқандай медициналық қарсы көрсетімдердің

Резидентам Клуба/Пользователям Услуг необходимо
соблюдать следующие требования:
18. Приступать к занятиям только при наличии справки
от лечащего врача, с разрешением посещать такой
вид занятий без ограничений.
19. Выполнять рекомендации работников Клуба,
привлеченных Клубом Третьих лиц, рекомендации
и/или запреты/ограничения, размещенные на
информационных
и/или
предупредительных,
запретительных табличках в Клубе и/или на
оборудовании;
20. Соблюдать принципы спортивной этики,
уважать наименее физически и технически
подготовленных
Резидентов
клуба/Пользователей Услуг, по возможности
давать им возможность первыми закончить и/или
выполнить упражнение; соблюдать правила личной
и общей гигиены, поддерживать чистоту на
территории Клуба;
21. Уважительно и бережно относиться друг к другу,
работникам Клуба, третьим лицам, имуществу
Клуба, Резидентам Клуба/Пользователям Услуг и
третьих
лиц;
для
тренировок
иметь
предназначенную для этого обувь и одежду,
верхняя часть тела должна быть закрыта. Одежда
должна быть чистая и опрятная. Перед занятиями
не использовать парфюмерию с резким запахом, о
любом
повреждении
имущества
Клуба
незамедлительно информировать сотрудников
Клуба;
22. Во всех помещениях Клуба необходимо соблюдать
общественный порядок. Не разрешается: кричать,
шуметь, слушать громко музыку, включая музыку,
воспроизводимую
через
индивидуальные
устройства (наушники), приходить в грязной
одежде,
мешать
другим
Резидентам
Клуба/Пользователям Услуг, переодеваться гделибо кроме раздевалок;
23. Необходимо бережно относиться к оборудованию и
имуществу
Клуба,
иначе
может
быть
приостановлен доступ в Клуб до полного
возмещения убытков;
24. До начала посещения занятий, Резидентам
Клуба/Пользователям Услуг рекомендуется пройти
медицинское обследование, так как Резидент Клуба

жоқ екенін мәлімдейді және жаттығулар барысында
да, сондай-ақ жаттығулар аяқталғаннан кейін де
денсаулығының нашарлауына байланысты барлық
тәуекелді өзі көтереді;
25. Клубта жаттығуларға (топтық, жаттығу залы)
қатысар алдында бастапқы, кіріспе және/немесе
арнайы нұсқаулықтан (жеке және/немесе топтық)
өтуге табандылықпен кеңес береміз;
26. Жаттығулар өтетін аймақтарда ұялы телефондарды
сөндіру не болмаса оларды дыбыссыз режимге
ауыстыру қажет;
27. Жүктілік кезінде жағымсыз салдарды алдын алу
мақсатында ауыр салмақты жаттығуларды орындауға
болмайды;
28. Емдеуші дәрігердің тиісті ұсынымдары бар болса
ғана жүктілік кезеңінде Кестеде арнайы белгіленген
топтық дене шынықтыру, дене шынықтырусауықтыру және спорт шараларына бару. Клуб
қызметкері Клуб резидентін жүктілік кезеңінде оның
қатысуы көзделмеген шараға қатысуына кіргізбеуге
құқылы;
29. Жазатайым оқиғаны болдырмас үшін, бу моншасына
тым болмағанда Клуб резиденті/Қызметтерді
пайдаланушы болғанда кіруге болады.
Компания мына жағдайларда жауап бермейді:
30. Клуб Резидентінің/Қызметтерді пайдаланушының
өмірі мен денсаулығына келесі жағдайлардың
нәтижесінде келтірілген зиян үшін:
Клуб
Резиденті/Қызметтерді
пайдаланушы
өз
денсаулығының жағдайы туралы қате мәліметтер
ұсынғанда,
Клуб
резидентінің/Қызметтерді
пайдаланушының жіті немесе созылмалы аурулары
болғанда;
31. Клуб
Резиденті/Қызметтерді
пайдаланушы
Қызметтерді пайдалану кезінде Клуб қағидасын
және/немесе Қауіпсіздік техникасының қағидасын
және/немесе Клуб қызметкерлерінің ұсынымдарын
бұзғанда;
32. Клуб резидентінің/Қызметтерді пайдаланушының
абайсыздығынан;
33. Клуб резидентінің/Қызметтерді пайдаланушының
денсаулығына немесе мүлкіне үшінші тұлғалардың
заңға қарсы әрекеттерімен келтірілген зиян үшін;
34. Клубтың іргелес аумағында қалдырылған көлік
құралдары үшін;
35. Клуб аумағында қараусыз қалдырылған киімдер
үшін;

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Клуб резиденттерінің/Қызметтерді
34.
пайдаланушылардың мыналарды жасауына
болмайды:
36. Киім шешетін жердегі шкафты және/немесе сейфтік 35.
ұяшықты босатпай, Клуб аумағынан кетуге;
37. Қызметтік және басқа да техникалық ғимараттарға
кіруге,
инженерлік-техникалық
жабдықты,

несет персональную ответственность за свое
здоровье, здоровье Пользователя Услуг, законным
представителем которого он является. Подписывая
Договор, Резидент Клуба заявляет, что не имеет
медицинских противопоказаний для посещения
Клуба, и самостоятельно несет все риски,
связанные с ухудшением здоровья как в ходе, так и
после окончания тренировки;
Перед началом занятий в Клубе (групповых, в
тренажерном зале) настоятельно рекомендуется
пройти
первоначальный,
вводный
и/или
специальный инструктаж (индивидуальный и/или
групповой);
В зонах проведения тренировок необходимо
выключать мобильные телефоны, либо переводить
их в беззвучный режим;
В целях предотвращения негативных последствий в
период беременности запрещается выполнять
упражнения с весами;
В период беременности только при наличии
соответствующих рекомендаций лечащего врача
посещать
групповые
физкультурные,
физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, которые специально отмечены в
Расписании. Работник Клуба вправе не допустить
Резидента клуба до участия в мероприятии, не
предусмотренном для участия в нем Резидентов
клуба в период беременности;
Во избежание несчастного случая рекомендуется
посещать паровую баню при наличии хотя бы еще
одного Резидента Клуба/Пользователя Услуг.
Компания не несет ответственности:
За вред, причинённый жизни и здоровью
Резидента
Клуба/Пользователя
Услуг,
наступивший в результате:
представления Резидентом Клуба/Пользователем
Услуг недостоверных сведений о состоянии
своего здоровья; острого или хронического
заболеваний
Резидента
Клуба/Пользователя
Услуг;
Нарушения Резидентом Клуба/Пользователем
Услуг Правил Клуба и/или правил Техники
безопасности при пользовании Услугами, и/или
рекомендаций работников Клуба;
Неосторожности Резидента Клуба/Пользователя
Услуг;
За вред здоровью или имуществу Резиденту
Клуба/Пользователю
Услуг,
причиненный
противоправными действиями третьих лиц;
За транспортные средства, оставленные на
прилегающей территории Клуба;
За оставленные без присмотра вещи на территории
Клуба;

кондициялау және желдету жүйелерінің жабдығын,
музыкалық жабдықты және т.б. өз бетінше реттеуге;
38. Дауыстап және өктем сөйлеуге, бейәдеп сөз
қолдануға және қоршаған ортаға кедергі келтіретін
әрекеттер жасауға;
39. Клуб аумағында жаттығуға арналған ауыстырып
киетін аяқ киімсіз келуге; киім шешетін жерді,
жуыну бөлмелерін және олардың жанында
орналасқан монша кешендерін қоспағанда, Клуб
аумағында денені жалаңаштап жүруге;
40. Клуб аумағында жеке кәсіпкерлік қызмет жүргізуге,
хабарландырулар,
жарнама
материалдарын
жариялауға, сауалнамаөткізіп, тауарды таратуға;
41. Клуб
резиденттеріне/Қызметтерді
пайдаланушыларға
Клуб
аумағында
дене
шынықтыру, дене шынықтыру – сауықтыру және
өзге де шараларды өткізуге, соның ішінде: жаттығу
процесі кезінде Клуб резиденттеріне/Қызметтерді
пайдаланушыларға
жаттығу
бағдарламаларын
әзірлеуге, көмек көрсетуге және/немесе Клуб
резиденттерінің/Қызметтерді пайдаланушылардың
жаттығу процесін бақылауға, сондай-ақ Клуб
резиденттеріне/Қызметтерді пайдаланушыларға өзге
де қызметтерді көрсетуге немесе осындай
қызметтерді пайдалануға;
42. Клуб ғимаратында арнайы рұқсатсыз кино, видеофототүсірілімді жүзеге асыруға; музыкалық және
басқа да аппаратураны өз бетінше пайдалануға;
43. Клуб аумағына үй жануарларымен кіруге;
44. өзін нашар сезінгенде, жіті ауру кезінде (соның
ішінде таралатын жұқпалы ауруларды таратқыштар)
және/немесе созылмалы ауру асқынған кезеңде
Негізгі және Қосымша қызметтерді пайдалануға; кез
келген қару түрін, жарылысқа қауіпті, өртке қауіпті,
уытты немесе иісі өткір заттарды, сусындарды,
тамақты, шыны ыдысты алып келуге;
45. Діни жоралар мен салттар орындауға;
46. Клуб
қызметкерлеріне
немесе
Резиденттеріне/Қызметтер пайдаланушысына тіл
тигізуге, денсаулығына зиян келтіруге, өміріне қауіп
төндіруге;
47. Жаттығуға, демалуға арналған аймақтарда және киім
шешетін орындарда тамақтануға;
48. Шылым шегуге және/немесе шылым шегу процесіне
ұқсас
шылым
құралдарын,
құрылғыларын,
тетіктерін, құралдарын пайдалануға, өзге де
тәсілдермен никотинді тұтынуға (электронды темекі,
шылымды қыздыратын электронды жүйелер,
никотинді жеткізетін электронды жүйелер және т.б.)
және/немесе Клуб аумағында алкогольді, есірткілік,
уытты масаю күйінде болуға;
49. Балаларға және 16 жасқа дейінгі жасөспірімдерге
ересектерге арналған жаттығу залдарына және
жаттығуларға баруға болмайды;
50. Клуб аумағында сырқы киіммен, сыртқы аяқ киіммен
жүруге;

Резидентам Клуба/Пользователям Услуг запрещено:
36. Выходить за территорию Клуба, не освободив
шкаф в раздевалке и/или сейфовую ячейку;
37. входить в служебные и прочие технические
помещения,
самостоятельно
регулировать
инженерно-техническое
оборудование,
оборудование систем кондиционирования и
вентиляции, музыкальное оборудование и др.;
38. Громко и агрессивно разговаривать, использовать
ненормативную лексику и совершать действия,
которые могут помешать окружающим;
39. Находиться на территории Клуба без сменной
обуви,
предназначенной
для
тренировок;
находиться на территории Клуба, за исключением
раздевалок, душевых и расположенных при них
банных комплексах, с обнаженными частями тела;
40. вести
на
территории
Клуба
частную
предпринимательскую деятельность, размещать
объявления, рекламные материалы, проводить
опросы и распространять товары;
41. Проводить на территории Клуба физкультурные,
физкультурно-оздоровительные
и
иные
мероприятия,
в
том
числе:
составлять
тренировочные программы, оказывать помощь
Резидентам клуба/Пользователям Услуг во время
тренировочного процесса и/или контролировать
тренировочный
процесс
Резидентов
клуба/Пользователей Услуг, а также оказывать
иные услуги Резидентам клуба/Пользователям
Услуг или пользоваться такими услугами;
42. Осуществлять кино-, видео-фотосъемку в
помещениях Клуба без специального разрешения;
самостоятельно использовать музыкальную и
другую аппаратуру;
43. Входить на территорию Клуба с домашними
животными;
44. Пользоваться Основными и Дополнительными
Услугами, при плохом самочувствии, в острый
период заболевания (в том числе являющихся
носителями
передающихся
инфекционных
заболеваний) и/или в период обострения
хронического заболевания; проносить любые
виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные,
токсичные или сильно пахнущие вещества,
напитки, еду, стеклянную тару;
45. Совершать религиозные обряды и ритуалы;
46. оскорблять, причинять вред здоровью, угрожать
жизни
работников
или
Резидентов
Клуба/Пользователей Услуг;
47. Принимать пищу в зонах, предназначенных для
тренировок, отдыха и в раздевалках;
48. Курить,
и/или
использовать
какие-либо
курительные
приборы,
устройства,
приспособления, средства, имитирующие процесс
курения, потреблять никотин иными способами
(электронные сигареты, электронные системы

51. Топтық жаттығу кезінде өз хореографиясын және
жаттығу бағдарламасында көзделмеген жабдықты
пайдалануға;
52. Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, тек
дербес
жаттығуларға
арналған
жаттығу
құрылғыларын өз бетінше пайдалануға (мысалы,
Antigravity Yoga, RPM және т.б.);
53. Сусын құйылған шыны ыдысты барлық жаттығу
аймағында пайдалануға. Тек пластикалық немесе
өзге де ыдыстарды пайдалану қажет;
54. Су және/немесе өзге де сусындар құйылған
ыдыстарды жаттығу құрылғыларының, музыкалық
аппаратураның, жабдықтың үстіне қоюға;
55. Топтық жаттығу кезінде және жаттығуларды дербес
сабақтарда немесе өз бетінше орындау кезінде ұялы
телефонды пайдалануға;
56. Клуб
Резиденттерінің/Қызметтер
Пайдаланушыларының, Клуб қызметкерлерінің, кез
келген өзге де Үшінші тұлғалардың жеке өміріне
қатысты ақпаратты өзге де тәсілдермен жинауға
және/немесе таратуға;
57. Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушысы Клуб
қағидасын, сондай-ақ кез келген өзге талаптарды,
қағиданы, нұсқаулықтарды, хабарламаларды бұзған
жағдайда,
соның
ішінде
Клуб
Резидентінің/Қызметтер
Пайдаланушысының
Клубтың көзге түсетін жерлерінде орналастырылған
ақпараттық тақталар, Клуб қызметкерлері мен
әкімшілігінің, Клуб тартқан үшінші тұлғалардың
нұсқаулықтары мен нұсқаулары кіретін, бірақ
олармен шектелмейтін осы Қағиданың барлық
талабын орындаудан бас тартуына байланысты Клуб
Әкімшілігі өз қарауымен Клуб аумағынан кетуін
талап етуге, полиция органдарының қызметкерлерін
шақыртуға Клуб Резидентімен Шарттың қолданысын
қайта қарауға құқылы.
58. Клуб Резиденті Қосымша қызметтердің төленген
құнының қайтарылуын жазбаша өтініші негізінде
жүргізе алады. Мұндай жағдайда, төленген Қосымша
қызметтер сомасының және көрсетілген Қызметтер
құнының
30%
мөлшерінде
қайтарылмайтын
кепілдікті жарна сомасы шегеріле отырып, өтініш
берілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен
кешіктірілмей Клуб Резидентіне қайтарылуы тиіс
ақша сомасы Клуб Резиденті төлеген соманың
айырмашылығы ретінде анықталады.
59. Клуб Резидентінің барлық жазбаша өтінішін
Компания реттейді және 15 (он бес) күн ішінде
қарайды.
Клубтың қосымша қызметтері:
60. Клубта қызметтерді байқау түрінде алу мақсатында
«Қонақ ретінде келу» қосымша қызметі тек арнайы
акцияларды өткізу аясында және/немесе Компания
белгілеген жағдайларда ғана жүзеге асырылады.
61. Клуб қонағы жеке басын куәландыратын құжаттарды

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

нагревания табака, электронные системы доставки
никотина и т.п.), и/или находиться на территории
Клуба в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
Детям и подросткам до 16 лет запрещается
посещать тренировочные зоны и занятия для
взрослых;
Находиться в тренировочных зонах Клуба в
верхней одежде, уличной обуви;
Использование во время группового занятия свою
собственную хореографию и оборудование, не
предусмотренное программой занятия;
Во
избежание
несчастных
случаев,
самостоятельно
использовать
тренажеры,
предназначенные только для персональных
занятий (например, Antigravity Yoga, RPM, и др.);
Использовать стеклянную посуду для напитков во
всех
тренировочных
зонах.
Необходимо
пользоваться только пластиковыми или иными
емкостями;
Ставить емкости с водой и/ или иными напитками
на
тренажеры,
музыкальную
аппаратуру,
оборудование;
Пользоваться мобильным телефоном во время
групповых занятий и во время выполнения
упражнений на персональных занятиях или
самостоятельно;
Собирать и/или распространять иными способами
информацию о личной жизни Резидентов
Клуба/Пользователей Услуг, работников Клуба,
любых иных Третьих лиц;
В
случае
нарушения
Резидентом
Клуба/Пользователем Услуг Правил Клуба, а
также любых иных требований, правил,
инструкций, уведомлений Администрация Клуба
оставляет за собой право по своему усмотрению
обратиться с требованием покинуть территорию
Клуба, вызвать сотрудников органов полиции,
пересмотреть
действие
Договора
с
соответствующим Резидентом Клуба, в том числе
в связи с отказом Резидента Клуба/Пользователя
Услуг выполнять все требования настоящих
Правил, в том числе включая, но не ограничиваясь
информационных табличек, размещенных на
видных местах в Клубе, инструкций и указаний
работников
и
администрации
Клуба,
привлеченных Клубом третьих лиц.
Резидент Клуба может произвести возврат
оплаченной стоимости Дополнительных услуг на
основании письменного заявления. В этом случае
сумма денег, подлежащая возврату Резиденту
Клуба не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты подачи заявления, определяется как
разница от суммы, оплаченной Резидентом Клуба,
за вычетом сумм гарантийного невозвращаемого
взноса в размере 30% от суммы оплаченных

көрсетуге міндетті. Клуб қонағына уақытша
сәйкестендіру құралы ресімделгеннен кейін Клуб
қонағы Клуб қызметтерін пайдалануға құқылы.
Клубта болу уақыты аяқталғаннан кейін қонақ
Компания қызметкеріне уақытша сәйкестендіру
құралын қайтаруға міндетті.
62. «Шкафты жалға алу» қосымша қызметі - жеке
заттарын сақтау мақсатында Клуб мүшесіне зат
салатын жеке шкафты уақытша пайдалануына ұсыну.
63.
Тиісті Абонементтің «Дербес жаттығулар»
қосымша қызметі өзгертілмеуі, ұзартылмауы, өзге
Клуб Резидентіне/Қызметтер пайдаланушысына
қайта ресімделмеуі тиіс.
64. Абонементтің
«Дербес
жаттығулар»
саны
Абонемент қолданылатын кезеңде пайдаланылуы
тиіс. Абонементтің қолданыс мерзімі аяқталғаннан
кейін пайдаланылмаған жаттығулар қолдануға
жарамсыз болады және қалпына келтірілмейді не
болмаса өтелмейді. Абонемент бойынша дербес
жаттығуларды ұсыну мерзімі: Бір жолғы дербес
жаттығу Абонементті сатып алған сәттен бастап
күнтізбелік 7 (жеті) күн қолданылады; 5 (бес) дербес
жаттығу күнтізбелік 30 (отыз) күн қолданылады; 10
(он) дербес жаттығу – күнтізбелік 60 (алпыс) күн
қолданылады; 20 дербес жаттығу Абонементті сатып
алған сәттен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн
қолданылады. «Дербес жаттығулар» не болмаса
Абонемент ұсынатын өзге де қызмет өткізілмеуі,
кейінге қалдырылуы мүмкін, бірақ белгіленген
уақытқа дейін 4 (төрт) сағаттан кешіктірілмеуі тиіс.
Өзге жағдайда, Қосымша қызмет көрсетілген болып
есептеледі. Бұл ретте, Дербес жаттығуға жазылу
және оны төлеу тек мобильді қолданбаның Жеке
кабинетінде ғана жүзеге асырылады. Дербес
жаттығуларды тек Клуб тренерлері өткізе алады.
«Онлайн жаттығулар» қосымша қызметі өзгертуге,
ұзартуға, Клубтың өзге резидентіне/Қызметтерді
пайдаланушысына қайта ресімдеуге
жатпайды.
Қолданылу мерзімі өткеннен кейін видео контентке
қолжетімділік жабылады және қалпына келтіруге
және/немесе өтеуге жатпайды.
Жаттығу залына келу ережесі:
65. Клуб Резиденті/Қызметтер пайдаланушысы келесі
талаптарды сақтағанда жаттығу залына келуі
шектелмейді:
66. Жарақаттануды
болдырмау
үшін,
Клуб
мүшесі/Қызметтерді
пайдаланушы
жаттығу
құрылғыларында жаттығуды бастар алдында аталған
жаттығу құрылғысының нұсқаулығымен танысып,
соған сәйкес орындауы қажет.
67. Жаттығуларды
орындау
кезінде
жаттығу
құрылғыларының орындықтарын жеке сүлгіні жайып
қою қажет.
68. Өз бетімен орындайтын жаттығулар немесе дене
шынықтару, дене шынықтыру-сауықтыру және өзге
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60.

61.

62.

63.

64.

Дополнительных услуг и стоимости оказанных
Дополнительных услуг.
Все индивидуальные письменные заявления
Резидента Клуба регистрируются Компанией и
рассматриваются в срок 15 (пятнадцати) дней.
Дополнительные услуги Клуба:
Дополнительная услуга «Гостевой визит», с
целью пробного получения услуг в Клубе,
осуществляются только в рамках проведения
специальных акций и/или на установленных
Компанией условиях.
Гость Клуба обязан предъявить документы,
удостоверяющие личность. После оформления на
гостя Клуба временного средства идентификации,
Гость клуба вправе воспользоваться услугами
Клуба. По окончанию времени пребывания в
Клубе гость обязан вернуть временное средство
идентификации работнику Компании.
Дополнительная услуга «Аренда шкафа» предоставление
индивидуального
вещевого
шкафа во временное пользование Члену клуба, с
целью хранения личных вещей.
Дополнительная
услуга
«Персональные
тренировки» по соответствующему Абонементу
не
подлежит
изменению,
продлению,
переоформлению
на
иного
Резидента
клуба/Пользователя Услуг.
Количество «Персональных тренировок» по
Абонементу подлежат использованию в период
действия Абонемента. По истечению срока
действия
Абонементы,
неиспользованные
тренировки
сгорают,
и
не
подлежат
восстановлению либо компенсации. Срок
предоставления персональных тренировок по
Абонементу: Разовая персональная тренировка
действует 7 (семь) календарных дней с момента
приобретения
Абонемента;
5
(пять)
персональных
тренировок
действуют
30
(тридцать) календарных дней; 10 (десять)
персональных тренировок – действуют 60
(шестьдесят)
календарных
дней;
20
персональных
тренировок
действуют
90
(девяносто) календарных дней с момента
приобретения Абонемента. «Персональная
тренировка» либо иная услуга, предоставленная
Абонементом, может быть отменена, перенесена,
но не позднее чем за 4 (четыре) часа до
назначенного времени. В ином случае данная
Дополнительная услуга считается оказанной.
При этом запись на Персональную тренировку и её
оплата осуществляется только в Личном кабинете
мобильного
приложения.
Персональные
тренировки могут проводить только тренеры
Клуба.

де шараларға қатысу аяқталғаннан кейін Клубтың
пайдаланылатын құралын, жабдығын қауіпсіз және
пайдаланылмайтын күйіне бекіте және/немесе
келтіре отырып Клубтың тағайындалған орнына
қайтаруы қажет.
69. Жаттығу залында ең ауыр жаттығулардың
қауіпсіздігі үшін Клуб жаттықтырушысымен
орындау қажет.

Дополнительная Услуга «Онлайн Тренировки»
не
подлежит
изменению,
продлению,
переоформлению
на
иного
Резидента
клуба/Пользователя Услуг. По истечению срока
действия, доступ к видео контенту закрывается и
не
подлежит
восстановлению
и/или
компенсированию.

Жаттығу залына келгенде мыналарды жасауға 65.
болмайды:
70. Жабдықты (гантель, зілтемір, блин және тағы
басқасы) лақтыруға және өзге де тәсілмен ұқыпсыз 66.
пайдалануға, себебі бұл – Клуб үй-жайы
жабдығының, жиһазының зақымдануына, артық
дыбысқа, сондай-ақ денсаулыққа зиян келтіру
қаупіне алып келеді;
71. Жаттығу залын, жабдығын және құрал-сайманын 67.
сақтауға;
72. Жаттығу құрылғыларын жылжытуға, зілтемірді және
гантельді аймақтан шығаруға;
68.
73. Жалаңаяқ, ашық аяқ киіммен, сыртқы аяқ киіммен
жаттығуға.

69.

70.

71.
72.
73.

Правила посещения тренажерного зала:
Посещение тренажерного зала для Резидентов
Клуба/Пользователь Услуг не ограничено при
условии соблюдения следующих требований:
перед началом занятий на тренажерах, во
избежание
получения
травм,
Члену
Клуба/Пользователю
Услуг
следует
ознакомиться и следовать инструкции данного
тренажера;
во время выполнения упражнений рекомендуется
покрывать скамейки тренажеров индивидуальным
полотенцем.
по окончании самостоятельных занятий или
участия
в
физкультурных,
физкультурнооздоровительных
и
иных
мероприятиях
необходимо вернуть используемый инвентарь,
оборудование Клуба на специально отведённое
место в Клубе, зафиксировав и/или приведя его в
безопасное нерабочее положение.
Для безопасности упражнения с максимальными
весами в тренажерном зале рекомендуется
выполнять с тренером Клуба.
При посещении тренажерного зала запрещено:
Бросать
и
иным
образом
неаккуратно
использовать оборудование (гантели, штанги,
блины и прочее), так как это ведёт к повреждению
оборудования, мебели, помещения Клуба,
повышенному шуму, а также к риску причинения
вреда здоровью;
Резервировать тренажеры, оборудование и
инвентарь;
Передвигать тренажеры, выносить штанги и
гантели из зоны свободных весов;
Тренироваться босиком, в открытой обуви,
уличной обуви.

Топтық жаттығуларға келу қағидасы:
74. Клуб Резиденті/Қызметтер Пайдаланушылары
үшін топтық жаттығуларға келу саны шектелмеген.
75. Жетекші
нұсқаушы
ауыстырылғанда,
жаттығулардың форматы мен саны сақтала отырып,
Клуб
Клуб
Резидентін/Қызметтер
Пайдаланушысын
хабардар
етпей,
топтық
жаттығулардың ағымдағы кестесіне өзгертулер
енгізуге құқылы.
76. Жаттығулар кестесі ақпараттық стендтер, Клубтың
панельдерінде және Компанияның www.tfit.kz ресми
сайтында, «TechnoFit» мобильді қолданбасында және
Клуб аумағындағы кез келген өзге де қолжетімді
жерлерде орналастырылады.
77. Клуб
Резиденті/Қызметтер
Пайдаланушысы
топтық жаттығуға 5 (бес) минуттан артық уақытқа
кешіккен жағдайда, нұсқаушы оны жаттығуға
кіргізбеуге құқылы.
78. Топтық сабақтардың әр түріндегі орындар саны
шектеулі
79. Топтық жаттығуға келер алдында мобильді
қолданбаның Жеке кабинетінде жаттығуға жазылу
қажет. Орындар саны бұл ретте шектеулі болуы
мүмкін.
80. Топтық жаттығуды бастар алдында білезікті топтық
жаттығулар өтетін залдағы есептегіштен міндетті
түрде өткізу қажет.

74.

75.

76.

77.

78.
79.

Правила посещения групповых занятий:
Количество посещений групповых занятий для
Резидентов Клуба/Пользователей Услуг не
ограничено. Групповые занятия проводятся по
расписанию.
Клуб имеет право вносить изменения в текущее
расписание групповых занятий, без уведомления
Резидентов клуба/Пользователей Услуг. При
замене ведущего инструктора, с сохранением
формата и количества занятий.
Расписание
занятий
размещается
на
информационных стендах, панелях Клуба и
официальном сайте Компании www.tfit.kz, в
мобильном приложении «TechnoFit», и в любых
иных доступных местах на территории Клуба.
В случае опоздания на групповое занятие более
чем на 5 (пять) минут, инструктор вправе не
допустить Резидента Клуба/Пользователя Услуг
к занятию.
Количество мест на каждом из видов групповых
занятий ограничено.
Перед
посещением
группового
занятия
необходимо в Личном кабинете мобильного
приложения записаться на занятие и подтвердить
такую запись за 1 (один) час до начала группового
занятия.
В
случае
отсутствия
такого
подтверждения, запись может быть удалена
Компанией в автоматическом или ручном режиме.
Перед началом группового занятия необходимо
обязательно приложить браслет к считывателю,
закрепленному на стене зала групповых занятий.

Топтық
жаттығуларға/Спорт
секцияларына 80.
келгенде мыналарды жасауға болмайды:
81. Аймақтан,
студиялардан,
залдардан
дене
шынықтыру,
дене
шынықтыру-сауықтыру
шараларына арналған жабдықты шығаруға;
При посещении Групповых занятий/Спортивных
82. Топтық жаттығулар кезінде ұялы телефонды
секций запрещено:
пайдалануға;
иісі
аңқыған
парфюмерияны 81. Выносить из зон/студий/залов оборудование,
пайдалануға;
предназначенное
для
физкультурных,
83. Ауаны кондициялау және желдету жүйелерінің
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
жабдығын өз бетінше пайдалануға.
82. Пользоваться мобильным телефоном во время
групповых занятий; использовать парфюмерию с
резким запахом;
Киім шешетін орындарға бару қағидасы:
84. Клуб білезігімен киім шешетін орындардағы 83. Самостоятельно использовать оборудование
шкафтарды ашып-жабуға болады.
систем кондиционирования воздуха и вентиляции.
85. Заттарды сақтау үшін, киім шешетін орындардағы
шкафтарды және сейфтік ұяшықтарды пайдалану
Правила посещения раздевалок:
қажет.
84. Клубный браслет является доступам к шкафчикам
86. Клубтан шығар алдында киім шешетін орындардағы
в раздевалках.
сейфтік ұяшықтарды және шкафты ашық қалдыру. 85. Для хранения вещей необходимо использовать
Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін олар автоматты
шкафчики в раздевалках и сейфовые ячейки.
түрде ашылады. Табылған заттар алынып, Клубта 20 86. Перед выходом из клуба необходимо оставить
(жиырма) күн ішінде сақталады, содан кейін пайдаға
сейфовую ячейку и шкафчик в раздевалке
асырылады. Киім шешетін орында шкафты
открытыми. После окончания рабочего времени
және/немесе сейфтік ұяшықты босатпай, Клуб
они открываются автоматически. Найденные вещи
аумағынан шығуға болмайды.
изымаются и хранятся в Клубе в течение 20
87. Киім шешетін орында, раковиналар мен душ
(двадцать) дней, после чего утилизируются.
қабылдайтын орындарда массаж керек-жарақтарын
Выходить за территорию Клуба, не освободив
(массажерлер, құрғақ массажға арналған щеткалар),

майларды
қолдануға,
шаш
бояуға,
ұстара
қажеттіліктерін пайдалануға, аяқ киім мен киімдерді
жууға, шкафтарда іш киімді және сүлгіні кептіруге 87.
және ілуге болмайды.
Саунаға (хамам) бару қағидасы
88. Саунаға кірер алдында міндетті түрде жуынатын
бөлмеде душ қабылдау.
89. Сүлгі пайдаланып, оны орындыққа төсеңіз.
90. Назар аударыңыз! Саунада ұзақ уақыт болу Сіздің
денсаулығыңыз үшін қауіпті болуы мүмкін!
88.
Саунаға (хамам) барғанда мыналарды жасауға
болмайды:
91. Температураны қажет мөлшерінен артық көтеруге;
92. Саунаға сүлгісіз, (жайма) және шәркесіз келуге;
93. Суды және хош иістендіргіштерді шалпылдатуға;
94. Пластикалық заттарды кіргізуге;
95. Қыздырғыш элементтерін басқа заттармен жабуға;
96. Кәмелетке толмағандарды қараусыз қалдыруға;
97. Иісі қатты парфюмериялы кремдерді, маскаларды,
скрабтарды,
шаш
бояйтын
бояғыштарды
пайдалануға;
98. Өзімен бірге алкогольді сусындарды алып жүруге.
99. Саунаға алкогольді және есірткілік масаю күйінде
кіруге.
100. Жұмсақ, сондай-ақ сүйек үсті тіндегі қатерлі
өскіндері, қабыну процестерінің асқынған фазасы,
жүрек аурулары, қояншық ауру, шизофрения сияқты
қарсы көрсетімдері бар Клиенттердің/Қызметтер
пайдаланушыларының кіруіне;
101. Бу бөлмесінде сыпырғышты пайдалануға;
102. Шыны ыдыстағы жуу құралын пайдалануға;
103. Саунада аэрозоль сұйықтықты себуге;
104. Келушілердің өмірі мен денсаулығына тікелей
немесе жанама қауіп төндіретін әрекеттерді жасауға.

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
Ашық жаттығуларға бару қағидасы:
105. Ашық жаттығулар кесте бойынша өткізіледі
және шектеусіз, еркін қатысуға болады.
103.
106. Жаттығулардың
практикалық
орындалуын 104.
көздейтін ашық жаттығуды бастар алдында, өз
бетінше шағын жаттығу жасау қажет, сол арқылы
жарақаттану қаупін азайтуға болады.
Жерасты паркингін пайдалану ережесі:
107.
Technofit
паркингінің
аумағына
Клуб
резиденттерінің/тұрақ картасы бар Қызметтерді
пайдаланушылардың автомобильдеріне кіруге және
оларды қоюға рұқсат етіледі.
108. Автомобильді тек Клубта болған кезде ғана тұраққа
қоюға рұқсат етіледі.
109. Жоғарыда көрсетілген ережелерді сақтамаған
жағдайда Клуб айыппұл салуға құқылы, ал Клубтың
резиденті/Қызметтерді пайдаланушы сол жерде тез

шкаф в раздевалке и/или сейфовую ячейку
запрещено.
В раздевалке, у раковин и в душевых запрещено:
использовать
массажные
принадлежности
(массажеры, щетки для сухого массажа) масла,
окрашивать волосы, пользоваться бритвенными
принадлежностями, мыть обувь и стирать вещи,
сушить и развешивать бельё и полотенца в
шкафчиках.
Правила посещения сауны (Хамам)
Перед посещением сауны обязательно принятие
душа.
Используйте полотенца и стелите их на скамью.
Внимание! Слишком долгое пребывание может
оказаться опасным для Вашего здоровья!
При посещении сауны (Хамам) запрещено:
Повышать температуру выше рекомендованной;
Посещать сауну без полотенца, (простыни) и
тапочек;
Плескать воду и ароматизаторы;
Заносить пластиковые предметы;
Накрывать
нагревательные
элементы
посторонними предметами;
Оставлять несовершеннолетних без присмотра;
Пользоваться кремами с сильным парфюмерными
ароматами, маскам, скрабами, краской для волос;
Приносить с собой и/или употреблять
алкогольные напитки.
Входить в сауну лицам, находящимся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения.
Посещение сауны для Клиентов/Пользователей
Услуг с противопоказаниями: злокачественные
новообразования как на мягких, так и накостных
тканях, острая фаза воспалительных процессов,
заболевания сердца, эпилепсия, шизофрения;
Использовать веники в парной;
Использовать моющие средства в стеклянной
таре;
Распылять в сауне аэрозольные жидкости;
Совершать действия несущие прямую или
косвенную опасность жизни и здоровью
посетителей.

Правила посещения открытых тренировок:
105. Открытые тренировки проводятся по расписанию
и доступны к свободному посещению без
ограничений.
106. Перед
началом
открытой
тренировки,
предусматривающей практическое выполнение
упражнений,
необходимо
самостоятельно
провести разминку, что позволит минимизировать
вероятность получения травм.
Правила пользования подземным
паркингом:

арада осындай айыппұл төлеуге міндетті. Айыппұл 107. На территорию паркинга Technofit разрешены
мөлшерін Клуб өз қалауы бойынша дербес
въезд и парковка автомобилей Резидентов
белгілейді.
Клуба/Пользователей
Услуг,
имеющих
парковочную карту.
108. Автомобиль разрешено парковать только на
Қорытынды ереже:
110. Қажет болса, Клуб Резиденттерінің жайлылығын
период пребывания в Клубе.
және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, Орындаушы 109. При несоблюдении вышеуказанных правил Клуб
осы Қағидаға өз қарауымен өзгертулер мен
вправе
наложить
штраф,
а
Резидент
толықтыруларды біржақты тәртіпте енгізуге құқылы.
Клуба/Пользователь Услуг обязан оплатить такой
Клубтың Қағидада, Шартта көзделген құқықтарды
штраф на месте незамедлительно. Размер штрафа
пайдалануы сияқты Қағиданы өзгерту мен
устанавливается Клубом по своему усмотрению
толықтыру
Клуб
Резидентінің/Қызметтер
самостоятельно.
пайдаланушысының қандай да бір өтемақыны
ұсынуына негіздеме болып табылмайды.
Заключительные положения:
110. В случае необходимости и для обеспечения
Балалар спорт секцияларына қатысу ережелері
комфорта и безопасности Резидентов клуба
(Ақылы қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі
Исполнитель оставляет за собой право в
болып табылады)
одностороннем порядке вносить по своему
усмотрению изменения и дополнения в настоящие
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын
Правила. Изменение, дополнение Правил, а равно
Клубқа барудың жалпы ережелерін сақтаумен қатар,
использование Клубом прав, предусмотренных
Бала/Жасөспірім (кәмелетке толмаған) Клубқа барған
Правилами, Договором, не является основанием
кезде Клуб резиденті /Қызметтерді пайдаланушы
для
предоставления
Резидентам
келесі ережелерді сақтауға міндетті:
клуба/Пользователям
Услуг
каких-либо
компенсаций
1. Жалпы ережелер:
1.1. Секциялардағы жаттығулар Клубтың стандартты
Правила посещения детских спортивных секций
Абонементтерін де, Балалар/ Юниорлар (балалар
(являются неотъемлемой частью Договора
секциялары) топтық сабақтары үшін көзделген
возмездного оказания услуг)
жеке Абонементтерді де сатып алу мүмкіндігін Помимо соблюдения общих правил посещения Клуба,
көздейді.
которые также являются неотъемлемой частью
1.2. Баланың/Жасөспірімнің секцияларға қатысуы
Договора, при посещении Клуба Ребенком/Юниором
Абонементтің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін (несовершеннолетними) Резидент клуба/Пользователь
Клуб ұсынатын қызметтерді алу құқығын білдіреді.
Услуг обязаны соблюдать следующие правила:
1.3. Секциялардағы топтық жаттығуларға 10-нан 16
1. Общие положения:
жасқа дейінгі Балалар/Юниорлар жіберіледі.
1.1. Занятия в секциях предполагают возможность
1.4. Абонемент сатып алған жағдайда, Бала/Юниор 4
приобретать как стандартные Абонементы Клуба,
апта ішінде белгілі бір сабақтарға қатысу
так и отдельные Абонементы, предусмотренные
мүмкіндігін алады.
для групповых занятий Детей/Юниоров (детских
1.5. Балалар секцияларының құрамы 3 адамнан
секций).
құралады және бір жыл ішінде 15 адамға . дейін 1.2. Посещение
Ребенком/Юниором
секций
толықтырылуы мүмкін.
подразумевает под собой право получать услуги,
2. Кіру ережелері
которые предоставляет Клуб до момента
2.1. Клубқа келген кезде Балалар/Юниорлар, уәкілетті
истечения срока действия Абонемента.
тұлғалар Қызмет көрсету шартының
1.3. К групповым занятиям в секциях допускаются
барлық ажырамас бөліктерін қоса алғанда, осы
Дети/Юниоры в возрасте от 10 до 16 лет.
Қағидаларды, ережелерді және
1.4. В
случае
покупки
Абонемента,
талаптарды сақтауға міндетті және Клубтың басқа
Ребенком/Юниором
получает
возможность
Резиденттеріне, келушілеріне
посетить определенное количество занятий в
алаңдаушылық туғызбауға және/немесе қоғамдық
течение 4-х недель.
тәртіпті бұзбауға тиіс.
1.5. Состав детских секций формируются от 3-х
2.2. Клуб аумағына тамақ өнімдерін, сондай-ақ шыны
человек, и может дополняться в течение года до
ыдыстағы сусындарды әкелуге
15 человек.
тыйым салынады. Клуб аумағында тамақтану тек
2. Правила посещения:
осы үшін арнайы бөлінген
2.1. При
посещении
Клуба
Дети/Юниоры,
аймақтарда (олар болған жағдайда) жүзеге
уполномоченные лица обязаны соблюдать

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
3.
3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

асырылуы мүмкін.
Балаларға/Юниорларға Клубқа өз ойыншықтарын
әкелуге қатаң тыйым салынады.
Клуб аумағындағы жаттығуларға қатысу үшін
Бала/Юниор таңдалған жаттығу түріне
арналған ыңғайлы спорттық киім мен спорттық
аяқ киім киюі керек. Олай болмаған
жағдайда, бала жаттығуға жіберілмейді.
Жаттығу барысында Балаларға/Юниорларға сағыз
шайнауға тыйым салынады.
Балалар /Юниорлар сабақ барысында топтық сабақ
нұсқаушысының, жеке
жаттықтырушының,
Клуб
әкімшілігінің
нұсқауларын қатаң орындауға міндетті.
Жаттықтырушы жасы осы жаттығу үшін жас
санатына сәйкес келмейтін
Баланы/Юниорды жаттығуға жібермеуге құқылы.
Клуб аумағында белсенді ойындарға (жүгіру,
секіру және т.б.) қатаң тыйым салынады.
Уәкілетті тұлғалардың міндеттері:
Балалар/Юниорлар Клубқа баруға, Клубта
жаттығуға және Клуб аумағында тек
уәкілетті тұлғаның еріп жүруімен және
қарауымен жүруге құқылы. 16 жасқа
толмаған балалар Клубқа тек ата-аналарының
немесе 18 жасқа толған уәкілетті
тұлғалардың еріп жүруімен бара алады.
Бала/Юниор Клубта уәкілетті тұлға болмаған
жағдайда тек жеке жаттығу немесе балалар
секцияларын өткізу кезінде Баланың/Юниордың
уәкілетті тұлғасы оған тиісті
келісім
берген
жағдайда,
Клуб
жаттықтырушысына/әкімшілігіне
Баланың/Юниордың
уәкілетті тұлғасының ұялы телефон нөмірін
хабарлай отырып бола алады. Кез келген
басқа жағдайларда Баланың/Юниордың уәкілетті
тұлғасы Баланың/Юниордың Клубта
болған барлық уақыты ішінде Клуб аумағында
болуы және Баламен/Юниормен кез
келген штаттан тыс жағдайларға дереу және
барабар әрекет етуді қамтамасыз етуі
керек.
Баланың/Юниордың
уәкілетті
тұлғасы
Баланы/Юниорды жаттығу басталғанға дейін 15
минут бұрын кіргізуге, рецепция аумағында, киім
ауыстыратын бөлменің демалыс
аймағында, үшінші қабаттың демалыс аймағында
күтуге, уақытында алуға (жаттығу аяқталғаннан
кейін) және оны киім ауыстыратын бөлмеге
апаруға міндетті.
Жаттығу аяқталғаннан кейін жаттықтырушы
балаларды тек киім ауыстыру бөлмесіне
кеткенге дейін бақылайды.
Баланы (балаларды) сол бір алып жүруші тұлға
жаттығуға алып келуі және алып кетуі

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

настоящие Правила, положения и условия
Договора оказания услуг, включая все его
неотъемлемые части, и не должны причинять
беспокойство другим Резидентам, посетителям
Клуба, и/или нарушать общественный порядок.
На территорию Клуба запрещается приносить
продукты питания, а также напитки в стеклянной
таре. На территории Клуба прием пищи может
осуществляться только в специально для этого
отведенных зонах (при их наличии).
Детям/Юниорам категорически не рекомендуется
приносить в Клуб собственные игрушки.
Для посещения занятий на территории Клуба
Ребенок/Юниор должен быть одет в удобную
спортивную форму и спортивную обувь,
предназначенную для выбранного вида занятий. В
противном случае ребенок не допускается до
занятия.
Во время занятий Детям/Юниорам запрещено
жевать жевательную резинку.
Во время занятий Дети/Юниоры обязаны строго
выполнять указания инструктора групповых
занятий, персонального тренера, администрации
Клуба.
Тренер вправе не допускать до занятия
Ребенка/Юниора,
возраст
которого
не
соответствует возрастной категории для данного
занятия.
На территории Клуба (кроме залов для занятий)
строго запрещаются активные игры (бег, прыжки
и проч.).
3. Обязанности уполномоченных лиц:
Дети/Юниоры вправе посещать Клуб, заниматься
в Клубе и передвигаться по территории Клуба
только в сопровождении и под присмотром
уполномоченного лица. Дети до 16 лет могут
посещать Клуб только в сопровождении
родителей или уполномоченных лиц не моложе 18
лет.
Ребенок/Юниор может находиться в Клубе в
отсутствие уполномоченного лица только во
время проведения персональной тренировки или
детских секций при условии предоставления
соответствующего
согласия
на
это
уполномоченного
лица
Ребенка/Юниора,
сообщив тренеру/администрации Клуба номер
мобильного телефона уполномоченного лица
Ребенка/Юниора. В любых других случаях
уполномоченное лицо Ребенка/Юниора в течение
всего времени пребывания Ребенка/Юниора в
Клубе должно находиться на территории Клуба, и
обеспечивать незамедлительное и адекватное
реагирование на любые нештатные ситуации с
Ребенком/Юниором.
Уполномоченное лицо Ребенка/Юниора обязано
проводить Ребенка/Юниора на занятие за 15

3.7.

3.8.

3.9.

4.

4.1.

тиіс. Егер алып жүруші тұлға Клуб мүшесі
болмаса, ол баланы арнайы қонақ
аймағында күтеді. Клубтың негізгі қызметтерін
Клубтық картасы жоқ алып жүруші
тұлға пайдалана алмайды.
Клуб Әкімшілік, жаттықтырушылар және/немесе
нұсқаушылар құрамы атынан жеке жаттығу өткізу
уақытын, топтық сабақтарда – Клуб кестесі
бойынша
балалар
секцияларында
Баланың/Жасөспірімнің болуын қоспағанда,
Баланы/Жасөспірімді қадағалауды жүзеге асыруға
міндетті емес. Көрсетілген жағдайларда Баланың/
Жасөспірімнің уәкілетті тұлғасы сабақтың
басталуына қарай спорттық киім мен аяқ-киім
киген баланы (жасөспірімді) топтық сабақтар
кестесінде көрсетілген сабақтарды өткізу орнына,
Клубтың жаттығу аймағына не жеке жаттығуды
өткізу орнына алып келуге және сабақ
аяқталғаннан кейін дереу Баланы/Жасөспірімді
алып кетуге міндетті. Уәкілетті тұлғаның сабақ
уақытында
сабақ
өткізілетін
аймақтарда
(орындарда) болуына жол берілмейді.
Клуб аумағында осы Ережелерде тікелей
көзделген жағдайлардан басқа, уәкілетті тұлғаның
қарауынсыз жүрген Балалар/ Жасөспірімдер үшін
Клуб жауапты болмайды.
Баланы/Жасөспірімді сабаққа алып келе отырып,
уәкілетті тұлға осы Ережелердің үзінділерімен,
қауіпсіздік техникасы ережелерімен және
медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесімен
жеке танысуға және қажетті ақпаратты
Балаға/Жасөспірімге хабарлауға міндетті.
Егер уәкілетті тұлға Клубтағы сабақтар
аяқталғаннан кейін Баланы/Жасөспірімді алып
кетпеген, сол сияқты Клубты жабу кезінде
уәкілетті
тұлғаның
қарауынсыз
қалған
Баланы/Жасөспірімді тапқан жағдайда, Әкімшілік
бұл туралы уәкілетті тұлғаға Шарт жасасу кезінде
көрсетілген телефондар бойынша хабарлайды
және мұндай Баланы/Жасөспірімді уәкілетті тұлға
келгенге дейін кезекші нұсқаушының немесе
Клубтың өзге лауазымды тұлғасының қарауына
қалдырады және уәкілетті тұлғаға (ал егер ол
Клубтың Резиденті болмаса - Клубтың тиісті
Резидентіне) Шартта көзделген тәртіпте айыппұл
санкцияларын қолдану құқығын өзіне қалдырады.
Баланың/Жасөспірімнің
жаттығуына
медициналық қарсы көрсетілімдер мен
шектеулер:
Клубтағы кез келген сабаққа бірінші рет қатыспас
бұрын Баланың/Жасөспірімнің уәкілетті өкілі
Баланың/Жасөспірімнің дені сау екендігі және
сабаққа қатысуға жіберілгені туралы терапевт
анықтамасын ұсынуға міндетті. Олай болмаған
жағдайда,
Бала/Жасөспірім
спорттық
жаттығуларға жіберілмейді.
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3.5.

3.6.
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минут до начала, ожидать на территории
рецепции, в зоне отдыха раздевалки, в зоне
отдыха третьего этажа, вовремя забрать (по
окончании занятия) и проводить его в раздевалку.
После окончания занятий тренер контролирует
детей только до ухода в раздевалку.
Привести на занятия и забрать ребенка (детей)
должно одно и то же сопровождающее лицо. Если
сопровождающее лицо не является членом Клуба,
оно ожидает ребенка в специальной гостевой
зоне. Пользоваться основными услугами Клуба
сопровождающее лицо, не имеющее Клубной
карты, не может.
Клуб в лице Администрации, тренерского и/или
инструкторского состава не обязан осуществлять
надзор за Ребенком/Юниором, за исключением
времени проведения персональной тренировки,
присутствия Ребенка/Юниора на групповых
занятиях – детских секциях по расписанию Клуба.
В указанных случаях уполномоченное лицо
Ребенка/Юниора обязано к началу занятий
привести переодетого в спортивную форму и
обувь ребенка (юниора) в место проведения
занятий, указанное в расписании групповых
занятий, тренировочную зону Клуба, либо в место
проведения
персональной
тренировки,
и
незамедлительно по окончании занятий забрать
Ребенка/Юниора. Нахождение уполномоченного
лица в зонах (местах) проведения занятий во
время занятий исключено.
За Детей/Юниоров, находящихся на территории
Клуба без присмотра уполномоченного лица,
кроме
случаев,
прямо
предусмотренных
настоящими Правилами, Клуб ответственности не
несет.
Приводя
Ребенка/Юниора
на
занятия,
уполномоченное
лицо
обязано
лично
ознакомиться с выдержками из настоящих
Правил, правилами техники безопасности и
перечнем медицинских противопоказаний и
донести необходимую информацию до сведения
Ребенка/Юниора.
В случае, если уполномоченное лицо не забирает
Ребенка/Юниора после окончания занятий в
Клубе,
а
равно
при
обнаружении
Ребенка/Юниора, находящегося без присмотра
уполномоченного лица в момент закрытия Клуба
для посещения, Администрация сообщает об этом
уполномоченному лицу по телефонам, указанным
при заключении Договора, и помещает такого
Ребенка/Юниора под присмотр дежурного
инструктора или иного должностного лица Клуба
до прихода уполномоченного лица и оставляет за
собой право на применение к уполномоченному
лицу (а если оно не является Резидентом Клуба –

4.2. Клубтағы сабақтар кезінде Балаға/Жасөспірімге
оның емдеуші дәрігері ретінде де, фитнес-кеңес
беру кезінде бастапқы тексеру кезінде де
белгіленген шектеулерді сақтау қажет. Мұндай
шектеулердің сақталуына Баланың/Жасөспірімнің
уәкілетті тұлғасы жауапты болады.
4.3. Баланың/Жасөспірімнің жаттығуы басталғанға
дейін оның форматына қарамастан, уәкілетті
тұлға
Клуб
Әкімшілігіне/Жаттықтырушыға/Нұсқаушыға/Кон
сультантқа қолда бар медициналық шектеулер
туралы хабарлауға міндетті.
4.4. Баланың/Жасөспірімнің Шарттың ажырамас
бөлігі болып табылатын Медициналық қарсы
көрсетілімдер тізбесінен Клубтағы сабақтарға
медициналық қарсы көрсетілімдері болған
жағдайда, уәкілетті тұлғаның баланы Клубқа
әкелуге және сабаққа жіберуге құқығы жоқ. Бұдан
басқа, Баланың/Жасөспірімнің және Клубтың
басқа да келушілерінің қауіпсіздігі мақсатында,
егер Баланың/Жасөспірімнің немесе уәкілетті
тұлғаның өзінің тұмау, жөтел, тамақ ауыруы,
асқазанның бұзылуы, жүрек айнуы, бөртпе,
жазылмайтын
жаралар
және/немесе
Медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесінде
көрсетілген аурулардың қандай да бір өзге
белгілері
болса,
уәкілетті
тұлғаның
Баланы/Жасөспірімді Клубқа әкелуге құқығы
жоқ.
4.5. Сабақ кезінде немесе Клубтың жұмыс уақытында
Клубта болған кезде қатты сырқаттану орын алған
жағдайда шұғыл көмек алу үшін Клуб
Әкімшілігіне/Жаттықтырушыға/Нұсқаушыға/Кон
сультантқа дереу жүгіну қажет.
4.6. Әкімшілік денсаулық жағдайын тұрақты бақылау
және рұқсат етілген физикалық жүктемелерді
түзету
(қажет
болған
жағдайда)
үшін
Балаларды/Жасөспірімдерді
Шарттың/Абоненттің бүкіл қолданыс мерзімі
ішінде емдеуші дәрігердің бақылауында болуына
кеңес береді.
TECHNOFIT-ТІ ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН
РАҚМЕТ.
СПОРТТА ЖЕТІСТІКТЕРІҢІЗ КӨП БОЛСЫН!

к соответствующему Резиденту Клуба) штрафных
санкций в порядке, предусмотренной Договором.
4. Медицинские противопоказания и ограничения
к занятиям Ребенка/Юниора:
4.1. Перед первым посещением любых занятий в
Клубе
уполномоченный
представитель
Ребенка/Юниор обязан предоставить справку от
терапевта, что Ребенок/Юниор полностью
физически здоров и допускается к занятиям. В
противном случае Ребенок/Юниор не будет
допущен до спортивных занятий.
4.2. Во время занятий в Клубе необходимо соблюдать
ограничения,
установленные
для
Ребенка/Юниора как его лечащим врачом, так и
при первичном осмотре во время фитнесконсультирования.
Ответственность
за
соблюдение
таких
ограничений
несет
уполномоченное лицо Ребенка/Юниора.
4.3. До начала тренировки Ребенка/Юниора вне
зависимости от ее формата, уполномоченное лицо
обязано
сообщить
Администрации
Клуба/Тренеру/Инструктору/Консультанту
об
имеющихся медицинских ограничениях.
4.4. При наличии у Ребенка/Юниора медицинских
противопоказаний к занятиям в Клубе из Перечня
медицинских противопоказаний, являющихся
неотъемлемой частью Договора, уполномоченное
лицо не вправе приводить ребенка в Клуб и
допускать на занятия. Помимо этого, в целях
безопасности
Ребенка/Юниора
и
других
посетителей Клуба уполномоченное лицо не
вправе приводить Ребенка/Юниора в Клуб, если у
Ребенка/Юниора или самого уполномоченного
лица насморк, кашель, болит горло, расстройство
желудка, тошнота, сыпь, незаживающие раны,
и/или какие-либо иные симптомы заболеваний,
указанных в том числе Перечне медицинских
противопоказаний.
4.5. В случае возникновения острого недомогания во
время занятий или при нахождении в Клубе в
рабочее время Клуба для получения неотложной
помощи
необходимо
незамедлительно
обратиться
к
Администрации
Клуба/Тренеру/Инструктору/Консультанту.
4.6. Администрация
настоятельно
рекомендует
наблюдать Детей/Юниоров в течение всего срока
действия Договора/Абонента у лечащего врача
для регулярного контроля за состоянием здоровья
и
корректировки
(при
необходимости)
допустимых физических нагрузок.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР TECHNOFIT.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ!
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