الدخول المجاني إلى فتنس فيرست  -الشروط واألحكام

 .1يجب على العميل إنفاق مبلغ وقدره  10,000درهم إماراتي كحد أدنى خالل شهر الكشف السابق لالستفادة من
الدخول المجاني إلى فتنس فيرست في الشهر التالي.
 .2في حال عدم االستيفاء بالحد األدنى من متطلبات اإلنفاق ،سيتم احتساب رسوم بقيمة  50درهم إماراتي مقابل
كل زيارة إلى فتنس فيرست.
 .3ال يعتبر حاملي البطاقات اإلضافية مؤهلين لالستفادة من هذه الميزة .سيتم احتساب مبلغ وقدره  50درهم إماراتي
عن كل زيارة لحامل بطاقة إضافية.
 .4سيتم احتساب رسوم على التدريب الشخصي والصفوف الخاصة وفقا للمعدالت المطبقة في فتنس فيرست فهي
غير مشمولة كجزء من العرض المجاني.
 .5سيتم احتساب  5درهم إماراتي على بطاقة ائتمان سوليتير المشرق اإلسالمي لحاملي البطاقات عن كل زيارة إلى
منفذ فتنس فيرست ،والتي يتم استردادها خالل فترة  60يوم التالية.
 .6يجب تقديم صورة عن بطاقة الهوية الصالحة للتمكن من الدخول إلى منافذ فتنس فيرست.
 .7تطبق شروط وأحكام فتنس فيرست وهي متاحة من فتنس فيرست بشكل مباشر لالستفادة من أية خدمات مقدمة
من قبلهم.
 .8ال يتحمل المشرق اإلسالمي أي مسؤولية أو التزام عن أية مسائل (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي
إصابة أو خسارة أو وفاة أو أضرار تلحق بأي شخص أو ممتلكات) ناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدام مرافق
فتنس فيرست من قبل حامل بطاقة سوليتير المشرق اإلسالمي.
 .9يجب على حاملي بطاقة سوليتير المشرق اإلسالمي تقديم تفاصيل عن أي حاالت صحية خاصة يشعر أنه
يجب إبالغ المدرب بها قبل استخدام أي من مرافق فتنس فيرست.
 .10ال تتحمل فتنس فيرست ليجر انليمتد ش.ذ.م.م او فتنس فيرست انليمتد ش.ذ.م.م أو أي شركة أو كيان تابع لها
بما في ذلك الندمارك جروب ،أي مسؤولية أو التزام عن أي إصابة أو خسارة أو وفاة أو أضرار تلحق بأي شخص

أو ممتلكات مهما كانت أثناء استخدام مرافق النادي.
 .11يجب على حاملي بطاقة سوليتير المشرق اإلسالمي تعبئة استبيان الجاهزية لألنشطة البدنية (نموذج )PARQ
في مكتب استقبال النادي الستخدام النادي (أول مرة فقط)
 .12يخضع حاملو بطاقة سوليتير المشرق اإلسالمي للشروط واألحكام القياسية المطبقة على أعضاء فتنس فيرست أو
أي شروط أو أحكام أخرى يتم االتفاق عليها بين حامل بطاقة المشرق ومقدم الخدمة.
 .13ال تتحمل فتنس فيرست أي مسؤولية أو التزام عن أية مسائل (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي إصابة
أو خسارة أو وفاة أو أضرار تلحق بأي شخص أو ممتلكات) ناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدام مرافق فتنس فيرست
من قبل أي حامل لبطاقة سوليتير المشرق اإلسالمي
 .14يجب أن يكون عمر حامل البطاقة أكثر من  16عاما.
 .15يخضع حامل البطاقة إلى استشارة لمدة  15دقيقة قبل استخدام المرافق.
 .16يسري مفعول العرض فقط في فتنس فيرست اإلمارات العربية المتحدة .وقد تطبق بعض القيود

