Dynamik
Membership terms and conditions

بنود وشروط العضوية

1.Memberships are personal to the member and are non-transferable except on request to the clubs’
general manager and on payment of an administration fee.
2. All new memberships are subject to the approval of the management. The management reserves
the right to reject an application for membership to the club for any reason. Whatsoever.
3. Administration fees and membership fees are non-refundable upon resignation or termination for
any reason whatsoever.
4. The management reserves the right to periodically review our prices, charges and fees and
implement this accordingly.
5. Monthly subscription is payable on the 1st of every month through credit card arrangements as
indicated by your signature on the membership application form. Failure to use the club or nonusage of the clubs facilities does not eliminate the obligation to pay all the subscriptions on time.
6. The credit limit on the credit card must be sufficient to cover at least three months subscriptions
if for any reason your credit card becomes inactive, it is your responsibility to provide the club with
new credit card details immediately. For payments that default on the 1st of the month they will be
subsequently charged on different dates until the payment is collected. In such cases to the club will
be denied until the outstanding fees are paid (A late payment fee) of USD 15 will be charged for all
payments received after the 15th of the month. The collection dates may change in the future.
7. The management will terminate any member ship on which fees are unpaid for three months,
thereafter the management also has the right to continue to attempt to charge for this dues
accordingly. Legal action will be taken to recover any outstanding dues from the member.
8. Members can apply to “freeze” their membership, if approval a freeze fee would be applicable,
approval to freeze is not automatic and all requests will be reviewed accordingly. In all cases the
club has the right to ask for supporting documentation. To freeze a membership a member must
complete a “freezing form” for the request to take effect which needs to be submitted personally to
their home club. A membership cannot be frozen during the first month of membership. The freeze
period must be for duration of not less than one month and for a maximum of 6 months in any 12
months. The freeze may not be used in respect of the notice period for cancelation of membership.
Members cannot use the club, its service are facilities during this period.
9. Members applying for “cancellation” from the club must complete the “Membership Form”,
prior to the 25th of the month for the request to take effect the following month and needs to be
submitted personally to their home Club. Thereafter the last month’s dues that were paid upfront
will be applied to the next month which will be considered as the final month. Members must meet
the Club’s General Manager in person at the Club before the application is accept and processed.
10. Cancellation of a membership that has been frozen shall be subject to full monthly dues for the
notice period.
11.Premier monthly memberships are open ended, therefore we will continue to deduct membership
dues until a request to cancel is received, it does not automatically cancel after 12 months. Such
requests must be made in writing to the Club’s General Manager before the 25th of the month for
the next month to be considered as the last month of dues.
12. Cancellation of the Lifestyle Annual contract or any other types of full upfront payment
membership is not permitted and the amount paid is non-refundable. In exceptional circumstance,
e.g. Relocation, a request to transfer the remaining balance of membership may be considered (refer
to point 1 above), and a new membership and commitment period may be required.
13. The Management reserves the right to request for documentation as proof of e.g. Relocation or
medical grounds, before considering cancellation requests.
14. Members and their guests exercise and use the facilities at their own risk and are advised to
consult their physician prior to commencing any type of physical exercise.
15. Temporary lockers will be provided by the Club and must be cleared daily. Unclaimed
properties will be kept by the Club for a period of 1 month after which the Management reserves
the right to dispose of the items in any way it sees fit. Clothing and other similar items will be
disposed of after that 1 month period. Item of value will be sold periodically and all proceeds
donated to the nomination charity of the company. No claims shall be entertained after this period.
16. All members must abide by the rules of the Club and adhere to the etiquette of the Club, which
may be amended and/or added to from time at the Management’s discretion.
17. The management may terminate the membership of any member without notice and with
immediate effect if a member’s conduct, whether or not such conduct is the subject of the complaint
by another member or members, is such that in the reasonable opinion of the Management, it is
harmful to the character and/or interests of the Club and its members or is deemed a breach of the
Dynamik Fitness Club Rules and Regulations that the Club has in place.
18. A member whose membership is terminated by the Management shall forfeit all the privileges of
membership with immediate effect without claim of any refund of his/her initial Administration fee
of Monthly membership dues, other than any monthly membership dues paid in advance. He/she
shall also settle any outstanding dues.
19. Dynamik Fitness club accepts no responsibility for loss or damage to members’ or their guests’
properties or for death/injuries sustained whilst on the premises. Members and their guests agree
that no claims will be made against the Company, the Management of staff for any reason
whatsoever.

العضوية حصرية على العضو وغير قابلة للتحويل إﻻ بنا ًء على تقديم طلب إلى المدير العام للنادي ودفع الرسوم اﻹدارية.1
.

I have read, understand, and agree to the above terms and conditions extracted from Dynamik Gym
Rules.

 يحق لﻺدارة رفض أي طلب للحصول على عضوية النادي ﻷي سبب مهما.تخضع أي عضوية جديدة لموافقة اﻹدارة.2
.كان
.تكون الرسوم اﻹدارية ورسوم العضوية غير قابلة لﻺرجاع عند اﻹستقالة أو اﻹنهاء ﻷي سبب كان.3
.تحتفظ اﻹدارة بحقّها في تعديل اﻷسعار والتكاليف والرسوم بشكل دوري وتطبيقها وفقا ً لذلك.4
الدين وفقا ً للترتيبات الموضّحة/يكون اﻹشتراك الشهري مستحق الدفع في أول كل شهر عن طريق بطاقات اﻹئتمان.5
 ﻻ يؤدي عدم إستخدام النادي أو مرافقه لعدم اﻹلتزام بسداد اﻹشتراكات في.بموجب توقيعكم على نموذج طلب العضوية
.الوقت المحدد
 وإذا أصبحت.يجب أن يكون المبلغ المصرّ ح به في بطاقة اﻹئتمان كافيا ً لتغطية ثﻼثة اشهر من اﻹشتراك على اﻷقل.6
 تقع عليكم مسؤولية إجراء دفعاتكم مباشرة إلى النادي حتى يتم تفعيل.الدين الخاصة بك ﻷي سبب غير فعّالة/بطاقة اﻹئتمان
 فيما يتعلق بالدفعات المتأخرة من تاريخ اﻷول من كل شهر سيتم فرضها ﻻحقا ً بتواريخ مختلفة من الشهر حتي يتم.البطاقة
 دوﻻر أميركي تفرض على كل الدفعات المستلمة بعد اليوم الخامس عشر15  توجد هناك رسوم تأخير الدفع بقيمة.تحصيلها
. قد تتغير تواريخ التحصيل في المستقبل.من الشهر
ً  وبعد ذلك يحق لﻺدارة أيضا.تحتفظ اﻹدارة بحقها في إنهاء أي عضوية لم يتم دفع الرسوم بشأنها لمدة ثﻼثة أشهر.7
 سيتم إتخاذ إجراء قانوني ﻹسترداد أي مستحقات غير مسددة من قبل.اﻹستمرار في فرض رسوم على هذه المستحقات
.العضو
.يجوز لﻸعضاء تقديم لتجميد عضويتهم على طريق اﻹستمرار في دفع الرسوم والمستحقات الشهرية المفروضة عليهم.8
 يجب.ليست الموافقة على التجميد تلقائية وستتم مراجعة كافة الطلبات وفي كافة اﻷحوال يحق للنادي طلب وثائق داعمة
 ويجب تقديم نموذج التجميد أقل. وذلك من أجل أن يسري الطلب.على العضو من أجل تجميد العضوية تعبئة نموذج التجميد
. ﻻ يجوز إستخدام التجميد في ما يتعلق في فترة إخطار إلغاء العضوية. شهر12 من شهر وكحد أقصى ستة أشهر من أي
.وكذلك ﻻ يجوز لﻸعضاء النادي وخدماته ومرافقه خﻼل فترة التجميد
يجب على اﻷعضاء الذين يقدمون طلب "إنهاء" من النادي تعبئة )نموذج طلب إنهاء العضوية( قبل اليوم الخامس.9
والعشرون من الشهر في ما يتعلق بالطلب الذي سيسري في الشهر التالي عليه فإن المستحقات التي دفعت مقدما ً في الشهر
 يتعين على اﻷعضاء مقابلة المدير العام للنادي شخصيا ً قبل قبول.الماضي ستتبق على الشهر والذي يعتبر الشهر النهائي
.الطلب ومتابعة اﻹجراءات
.يخضع إنهاء العضوية التي تم تجميدها إلى كامل المستحقات الشهرية لفترة اﻹخطار.10
 لذلك سنستمر في إقطاع رسوم العضوية المستحقة حتى يتم تسلم طلب اﻹلغاء وﻻ.عضويه برميير هي عضوية مفتوحة.11
 يجب أن تكون تلك الطلبات خطية وموجهة إلى إدارة النادي قبل الخامس والعشرين من. شهر12 تلغى تلقائيا ً بعد مرور
.الشهر الذي سيعتبر الشهر التالي له كآخر شهر مستحق
 والمبلغ المدفوع غير.ً ﻻ يجوز إلغاء عضوية أتﻼنتس السنوية أو أي نوع آخر من العضوية التي يتم الدفع بشأنها مقدما.12
 وفي حاﻻت إستثنائية على سبيل المثال إعادة التوطين يمكن النظر في طلب تحويل الرصيد المتبقي من،قابل لﻺرجاع
.العضوية )مع مراعاة الفقرة اﻷولى أعﻼه( وقد يتطلب الحصول على عضوية جديدة وإلتزامات
 على سبيل المثال في ما يتعلق بإعادة التوطين،تحتفظ اﻹدارة بحقها في طلب وثائق إثبات قبل النظر في طلبات اﻹلغاء.13
.أو ﻷسباب صحية
يتحمل اﻷعضاء وضيوفهم مسؤولية مخاطر ممارسة وإستخدام المرافق وينصح بإستشارة طبيبهم قبل بدء أي تمارين.14
.بدنية
 يحتفظ النادي بالممتلكات التي ﻻ يطالب بها لمدة شهر وبعد ذلك تحتفظ.ً يوفر النادي خزانات مؤقتة ويجب تنظيفها يوميا.15
 سيتم التصرف بالمﻼبس وغيرها من اﻷصناف.اﻹدارة بحقها في التصرف بتلك الممتلكات بالطريقة التي تراها مناسبة
 وسيتم بيع اﻷشياء القيمة بشكل دوري والتبرع بعائداتها للجمعيات الخيرية التي.المماثلة بعد إنقضاء فترة الشهر الممنوحة
. ولن يتم النظر في أي مطالبة بعد مضي هذه الفترة.ترشحها الشركة
أو اﻹضافة إليها من وقت/يجب على كافة اﻷعضاء اﻹلتزام بلوائح النادي والتقيد بآداب النادي والتي قد يتم تعديلها و.16
.ﻷخر وفق لتقدير اﻹدارة
يجوز لﻺدارة إنهاء العضوية دون توجيه إخطار وبأمر فوري إذ ارتكب العضو سلوكا ً سواء كان هذا السلوك بموجب.17
أو مصالح النادي/ حسب رأي اﻹدارة المعقول مضرا ً بسمعة و.شكوى من عضو أو أعضاء آخرين أو بدون شكوى
.وأعضائه أو يعتبر خرق للوائح والنظم المعمول بها لدى دينامك
لها المطالبة/يفقد العضو الذي يتم إنهاء عضويته من قبل اﻹدارة كافة اﻹمتيازات العضوية بأمر فوري وﻻ يحق له.18
عليها تسوية/ أيضا ً عليه.ً برسوم اﻹدارة أو مستحقات العضوية الشهرية بإستثناء أي مستحقات عضوية شهرية دفعت مقدما
.أي مستحقات متأخرة
ﻻ تتحمل دينامك وشركائها التابعة مسؤولية أي خسارة أو ضرر يحدث في ممتلكات اﻷعضاء أو ضيوفهم أو.19
 يوافق اﻷعضاء على عدم رفع أي دعوى ضد الشركة دينامك أو اﻹدارة أو.اﻹصابات التي تحدث داخل المباني/الموت
.الموظفين ﻷي سبب مهما كان
.نادي دينامك الصحي،قرأت وفهمت ووافقت على البنود والشروط أعﻼه المستخرجة من أحكام

Membership Inclusions:
Use of Gym Area, Equipments and other common Gym Amenities
Use of Sauna, Steam and Jacuzzi
Access on Classes (except Memberships that purchased on PROMOTION PRICE)
Use of Lockers and Towels
Freezing Periods
1 Year Membership - 4 WEEKS
6 Months Membership - 2 WEEKS
3 Months Membership - 15 days
On the 2nd Freezing of Membership a Qr 50.00 fee will be implemented)
Each Freezing period should be at least 7 days

Personal Training Duration:
10 Sessions - 1 Month (30 Days)
20 Sessions - 2 Months (45 Days)
30 Sessions - 3 Months (60 Days)

