(numai pentru membrii Club IDM Wellness - Fitness)

(numai pentru membrii Club IDM Wellness - Fitness)

FORMULAR DE EXAMINARE
INTERDICŢII
PENALIZĂRI LA DIFERITE ABATERI DE LA REGULAMENT
(Se admit maxim 4 puncte în decursul ultimelor 6 luni)

INTERDICŢII
PENALIZĂRI LA DIFERITE ABATERI DE LA REGULAMENT
(Se admit maxim 4 puncte în decursul ultimelor 6 luni)
Cap. P. - Abateri oriunde în incinta Clubului IDM (Penale).
6p-P 1. Cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia de droguri sau orice substanţe interzise de lege.
6p-P 2. Orice conflict violent.
6p-P 3. Însuşirea obiectelor personale ale altor persoane (furt).
Cap. R. - Risc pentru membrii Clubului sau Club.
5p-R 1. Boli de piele sau boli contagioase.
5p-R 2. Darea în utilizare a cardului unei persoane străine de Club.
Cap. D. - Deranj pentru membrii Clubului.
2p-D 1. Comportament neadecvat.
2p-D 2. Igienă defectuoasă (mirosuri urâte etc.)
2p-D 3. Murdărie.
2p-D 4. Introducerea unei persoane nemembră a Clubului (se va cumula cu eventualele abateri făcute de aceasta).
2p-D 5. Darea în utilizare a cardului unui alt membru al Clubului.
2p-D 6. Nu intraţi în Club cu lucruri de vânzare, cu mostre, cu materiale publicitare, pentru a recruta sau intervieva
persoane.
2p-D 7. Nu aveţi voie să filmaţi, să fotografiaţi sau să înregistraţi în interiorul Clubului.
2p-D 8. Nu intraţi cu animale.

Cap. P. - Abateri oriunde în incinta Clubului IDM (Penale).
1. 6p-P1..............................................................................................................................................................................
2. 6p-P2. ............................................................................................................................................................................
3. 6p-P3. ............................................................................................................................................................................
Abaterile de 6p (puncte) duc automat la anularea imediată, definitivă şi irevocabilă a cardului de membru.
Cap. R. - Risc pentru membrii Clubului sau Club.
4. 5p-R1. ............................................................................................................................................................................
5. 5p-R2. ............................................................................................................................................................................
Cap. D. - Deranj pentru membrii Clubului.
6. 2p-D1. ............................................................................................................................................................................
7. 2p-D2. ............................................................................................................................................................................
8. 2p-D3. ............................................................................................................................................................................
9. 2p-D4. ............................................................................................................................................................................
10. 2p-D5. ...........................................................................................................................................................................
11. 2p-D6. ...........................................................................................................................................................................
12. 2p-D7. ...........................................................................................................................................................................
13. 2p-D8. ...........................................................................................................................................................................

Cap. E. - Educaţie deficitară.
Generale
1p-E 1. Nerespectarea indicaţiilor personalului referitoare la prezentele interdicţii şi recomandări (în mod repetat).
1p-E 2. Nu intraţi/ieşiţi pe o uşă deschisă de un alt membru al Clubului.
1p-E 3. Nu aruncaţi gunoaie decât la coşurile special amenajate.
1p-E 4. Nu fumaţi.
Sală
1p-E 5. După utilizare aşezaţi ganterele la locul lor în rastel.
1p-E 6. După utilizare descărcaţi aparatul de greutăţi.
1p-E 7. Nu trântiţi ganterele şi greutăţile (Posibilitate de distrugere a podelei/pereţilor).
1p-E 8. Eliberaţi aparatul în pauza dintre exerciţii.
1p-E 9. Nu ţineţi aparatele ocupate în timp ce vorbiti (la telefon etc.).

Cap. E. - Educaţie deficitară.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Saună. Piscină
1p-E10. Nu intraţi încălţat (decât cu papuci curaţi sau cu piciorul gol).
1p-E11. Faceţi duş obligatoriu înainte de a intra în piscină, jacuzzi, saună.

25.
Masaj
1p-E12. Faceţi duş obligatoriu înainte de a intra la masaj.

Generale
1p-E1. ...........................................................................................................................................................................
1p-E2. ...........................................................................................................................................................................
1p-E3. ...........................................................................................................................................................................
1p-E4. ...........................................................................................................................................................................
Sală
1p-E5. ...........................................................................................................................................................................
1p-E6. ...........................................................................................................................................................................
1p-E7. ...........................................................................................................................................................................
1p-E8. ...........................................................................................................................................................................
1p-E9. ...........................................................................................................................................................................
Saună. Piscină
1p-E10. .........................................................................................................................................................................
1p-E11. .........................................................................................................................................................................
Masaj
1p-E12. .........................................................................................................................................................................

Observaţie: Este necesară completarea a minim 20 răspunsuri corecte (cuvintele cheie subliniate) pentru înscrierea la
Clubul IDM.

Observaţii:
1. Abaterile de 6p (puncte) duc la anularea imediată, definitivă şi irevocabilă a cardului de membru.
2. În cazul abaterilor de 1-5 puncte, dacă persoana se conformează de îndată indicaţiilor personalului referitoare la
prezentele interdicţii şi recomandări, penalităţile NU vor fi acordate. Puteţi cere relaţii despre
existenţa/inexistenţa punctelor de penalizare la Recepţie.
Procedura Wellness 1 (W1) şi Piscină (W3):
Cumulul a 5 puncte în decurs de 6 luni conduce la inactivarea cardului şi interzicerea accesului. În această
situație puteți cere o audiență la Directorul Clubului care, pentru motive bine justificate, poate şterge din penalizări,
reactivând astfel cardul.
În cazul când reactivarea cardului nu a fost posibilă, se anuleaza cardul și se retrage calitatea de membru, fără
restituirea contravalorii restului de abonament. După trecerea a 30 de zile, puteţi depune o cerere la Directorul Clubului
pentru o nouă înscriere, în limita locurilor disponibile.
A doua oară, retragerea calităţii de membru va fi permanentă.
În cadrul Wellness 2 (W2): Orice punct de penalizare va duce de îndată la suspendarea accesului în W2 pe o perioadă
de 30 de zile.
Semnătura __________________

RECOMANDĂRI
AVERTIZĂRI
Generale
Generale
1. Nu utilizaţi aparatele şi serviciile decât după o
1. Nu atingeţi firele electrice !
prealabilă instruire de către personalul Clubului.
2. Atenţie la mersul pe gresia lucioasă cu picioarele
2. Folosiţi deodorante de corp după duş.
ude. Pericol de alunecare!
Sală
Sală
3. Nu lăsaţi benzile de alergat în funcţiune.
3. Atenţie când vă urcaţi pe banda de alergare, să nu
4. Nu încărcaţi aparatele excesiv.
fie în funcţiune !
5. După utilizarea aparatului verificaţi că aţi pus
4. Nu staţionaţi în raza de acţiune a aparatelor !
corect siguranţele de protecţie.
5. Atenţie la greutăţile şi la ganterele suspendate !
Piscină, jacuzzi
Piscină
6. Nu apăsaţi cu piciorul butoanele de la jacuzzi.
Atenţie, apa în piscină are minim 1,40m. Pericol de înec!

Semnătura __________________

REGULAMENT
NORME DE COMPORTAMENT, ACCES ŞI IGIENĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la Clubul IDM

Bine aţi venit la IDM Club - lumea dumneavoastră preferată!
Pentru confortul şi securitatea dumneavoastră, vă rugăm să citiţi şi să respectaţi prezentele norme.
1. Persoana care îi deranjează pe ceilalţi clienţi ai clubului, nerespectând regulile de comportament, igienă sau de
folosire a echipamentelor, după o corectă şi prealabilă avertizare va avea cardul inactivat, fără restituirea
contravalorii restului de abonament.
2. Nu distrugeţi şi nu deterioraţi echipamentele, dotările sau amenajările clubului.
3. Nu intraţi în club dacă aveţi gripă sau alte boli contagioase.
4. Nu intraţi în club cu lucruri de vânzare, cu mostre, cu materiale publicitare, sau pentru a recruta sau intervieva
persoane.
5. Înăuntru nu aveţi voie să fotografiaţi, să filmaţi, sau să înregistraţi.
6. Nu puteţi intra cu animale.
Wellness
Accesul oricărei persoane în zona exclusivă se face numai cu cardul de membru senior. Nu încercaţi să
intraţi cu cardul altcuiva şi nu împrumutaţi cardul dumneavoastră altcuiva.
Toate uşile din zona exclusivă se deschid numai dacă apropiaţi cardul de senzorul din dreptul mânerului.
Vă rugăm să fiţi atent la culoarea în care se aprinde LED-ul:
Galben (clipeşte)
UŞĂ DISPONIBILĂ.

Verde
DA. PUTEŢI INTRA.

Roşu
NU INTRAŢI!

Apropiaţi cardul dvs. de senzor şi aşteptaţi.

Împingeţi sau trageţi de uşă pentru a o Încercaţi şi la o altă uşă.
deschide.
Dacă obţineţi tot LED roşu, cardul dvs. este
Dacă în câteva secunde nu se aprinde LEDinvalid. Cereţi informaţii la recepţia clubului
ul în roşu sau în verde, încercaţi la altă uşă. Intraţi numai dvs. Uşa revine singură la loc. de biliard.

Odată intrat în zona exclusivă, LED-ul roşu are o altă semnificaţie: fie uşa este folosită de altcineva din
partea opusă, fie zona în care solicitaţi accesul este limitată la un număr maxim de persoane, care a fost deja atins.
În acest caz, vă rugăm să aşteptaţi ieşirea unei persoane din zona respectivă, înainte de a încerca din nou. Nu ezitaţi
să cereţi informaţii personalului nostru.
Nu intraţi pe o uşă în spatele altei persoane şi nu lăsaţi pe altcineva să intre pe uşa deschisă cu cardul dvs.
Accesul este strict individual, ca şi răspunderea pentru încălcarea acestor reguli.
Telefoanele mobile sunt admise cu condiţia să răspundeţi la primul apel. Vă recomandăm să reglaţi
telefonul pentru a suna ceva mai discret.
În centrul nostru, unii clienţi se relaxează, alţii se concentrează. Vă rugăm, nu vorbiţi tare. Vă veţi simţi
foarte bine într-o societate în care se vorbeşte calm.
În centrul nostru veţi respira un aer curat, proaspăt şi veţi aprecia condiţiile noastre ireproşabile de igienă.
Dar dumneavoastră veniţi de afară! Duşul la intrarea în zona exclusivă este obligatoriu. Timpul pe care îl petreceţi
în zona duşurilor este gratuit. Folosiţi gel de duş, săpun sau şampon. Puteţi închiria prosoape sau halate curate, care
au fost sterilizate în prealabil. Vă rugăm, verificaţi etanşeitatea ambalajului înainte de a le folosi. Vă rugăm să
folosiţi deodorante de corp după duş.
Este obligatorie utilizarea prosopului personal sau închiriat la contactul corpului dumneavoastră cu
diferitele aparate.
Toate aceste reguli stricte sunt în interesul dumneavoastră. Dacă vi se par prea restrictive, sau pur şi simplu
nu sunteţi de acord cu ele, vă rugăm să nu vă înscrieţi la IDM Club.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile personalului nostru. Ele vor fi numai în interesul dumneavoastră.

www.IDMClub.ro

Tel. 072 BILIARD
Tel/Fax. 021-316.10.52

La Recepţiile Biliard şi Wellness există registrele de sugestii şi reclamaţii, unde vă rugăm să ne semnalaţi orice
nemulţumire sau idee de a îmbunătăţi serviciile noastre.
Parcarea din faţa clubului vă stă la dispoziţie pe durata utilizării serviciilor noastre, cu următoarele observaţii:
- vă rugăm să parcaţi numai în locurile amenajate, după schemele afişate (în “V” la marginea aleii,
respectiv paralel pe platformele de vizavi de club)
- vă rugăm să respectaţi restricţia de viteză pe aleea clubului, de 10km/h.
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Semnătura ________________

Seria

Subsemnatul nume* ______________________________, prenume* _____________________________________________,
CNP* __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,

poză* (tip buletin, făcută de personalul nostru), telefon ______________________,

email ____________________, adresa ___________________________________________, solicit înscrierea la Clubul IDM.
* Câmpuri obligatorii.

Înainte de a apela la utilizarea serviciilor oferite de Cluburile IDM,
1. Fiind în cunoştinţă de cauză asupra stării mele de sănătate, precum şi a riscurilor la care mă expun, rezultate din utilizarea
aparaturii Clubului, piscinelor, băilor, saunelor şi celorlalte servicii, prin prezenta declar că îmi asum toate eventualele
urmări în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea mea ce s-ar ivi în timpul şi ca urmare a timpului petrecut în incinta Clubului.
2. Declar că am luat cunoştinţă şi că voi respecta regulamentul anexat al Clubului (normele de comportament, acces, igienă,
securitatea serviciilor, interdicţii etc.) asumându-mi întreaga responsabilitate a faptelor mele.
3. Sunt de acord că în nici o situaţie Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare şi nu voi apela niciodată la
serviciile garderobei pentru astfel de valori.
4. Mă oblig să declar imediat pierderea sau furtul cardului la recepţia Clubului pentru inactivarea sa, fiind conştient că
întreaga responsabilitate ce decurge din folosirea acestuia de o altă persoană, cu sau fără acceptul meu, îmi revine integral.
5. Am fost informat cu privire la tarifele practicate pentru membrii Clubului IDM şi costurile care mi se vor imputa în cazul
deteriorării echipamentului pus la dispoziţie de Club, mie sau celorlalte persoane aflate cu mine în Club.
6. Am fost informat și sunt de acord că în cazul întreruperii din orice cauză a utilizarii facilitaților Clubului nu mi se va
returna contravaloarea taxei de membru achitate.
7. Mi s-au adus la cunoştinţă riscurile de accidentare şi mă oblig să respect regulile minimale de prevenire a accidentelor,
asumându-mi responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea mea şi a invitaţilor mei sau a
persoanelor pe care le-aş putea vătăma în timpul şi ca urmare a activităţilor desfăşurate în incinta Clubului.
8. Autorizez Clubul să îmi retragă calitatea de membru, fără nici o altă pretenţie din partea mea, în cazul în care conducerea
Clubului va hotărî astfel. Autorizez Clubul să închidă temporar unele facilităţi pentru operaţii de întreţinere, fără să am
pretenţia unor compensaţii.
9. Autorizez Clubul să îmi prelucreze datele personale, inclusiv CNP şi date privind imaginea.*)
Dau prezenta exonerând conştient IDM Club de orice responsabilitate.
Semnătura ____________________

Data _______________________

*) S.C. IDM Kennedy Group Co. S.R.L. este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4778.

RISCURI DE ACCIDENTARE
Generale
Atenţie la trepte şi la gresia umedă, puteţi aluneca şi cădea.
La intrarea în club călcaţi pe covoare!
2. Nu atingeţi firele electrice.
Sală
3. Nu vorbiţi la telefon, nu vă urcaţi şi nu coborâţi pe/de pe
banda de alergare când aceasta este în funcţiune.
4. Persoanele care ţin regimuri hipocalorice pot suferi pierderi
ale cunoştinţei datorită efortului. În cădere se pot întâmpla
accidente.
5. Nu staţi în raza de acţiune a aparatului folosit de o altă
persoană.
6. Nu depăşiţi viteza maximă pe care o puteţi utiliza la benzile
de alergat.
7. Atenţie la cabluri, scripeţi şi greutăţi suspendate sau în
mişcare!
8. Atenţie la încărcarea aparatelor cu greutăţi prea mari!
9. Interzis lucrul cu greutăţi libere (haltere, gantere) fără
persoană de asistenţă!
Tenis de masă
10. În timpul jocului utilizaţi încălţăminte adecvată. Risc de
alunecare.
11. Respectaţi spaţiul de joc. Depăşirea parapeţilor laterali poate
duce la împiedicare şi accidentare.
12. Mâna trebuie să fie ştearsă de transpiraţie, atenţie la
alunecarea paletei
1.

13. Jocul de tenis de masă este interzis persoanelor în stare de
ebrietate, fiind un joc de echilibru şi control.
Biliard şi snooker
14. Atenţie când utilizaţi tacul să nu vă loviţi şi să nu loviţi
persoanele din jur.
Bowling
15. Nu călcaţi linia de fault! Puteţi aluneca pe pistă, deoarece
aceasta este unsă cu ulei. Dacă din greşeală aţi trecut peste
linia de fault, vă rugăm să vă curăţaţi încălţămintea de ulei.
16. Căderea bilei pe picior. Alegeţi-vă o bilă de greutate
potrivită şi cu găuri de dimensiunea degetelor
dumneavoastră.
17. Scăparea bilei în spate. Nu staţi în spatele jucătorului care
aruncă bila. Risc de accidentare.
18. Strivirea degetelor. Bila se apucă de pe stativ numai când
este în poziţie de repaus. Bilele vin din tunel cu mare
viteză. Nu băgaţi mâna în tunel.
19. Aruncarea bilelor în afara stativului. Nu aglomeraţi stativul
de bile. Când aduceţi bile de pe rastel, scoateţi din joc
bilele nefolosite, altfel riscaţi ca numărul de bile să
depăşească capacitatea stativului, cu riscul aruncării bilelor
în afara lui.
20. Jocul de bowling este interzis persoanelor în stare de
ebrietate.

Semnătura __________________

