กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้ บริการของ อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
กรุ ณาอ่ านข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการเป็ นสมาชิกให้ ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในการใช้ บริการที่อิมแพ็ค
สปอร์ ต คลับ ภายใต้ การดูแลของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ นั แมเนจเม้ นท์ จากัด และหวังว่ าท่ านสมาชิกจะปฎิบัตติ าม
โปรดมั่นใจว่ า สุขภาพของท่ านสามารถออกกาลังกายขัน้ พืน้ ฐานได้ และโปรดตระหนักอยู่เสมอว่ า การใช้ บริการที่อิมแพ็ค
สปอร์ ต คลับ ท่ านจะต้ องยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่ อการบาดเจ็บและอาจจะมีผลต่ อสุขภาพของท่ านได้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ ทัง้ นีเ้ พื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่ อท่ านสมาชิกทุกท่ านในการใช้ บริการที่ อิมแพ็ค
สปอร์ ต คลับ
ทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่ างๆ เหล่ านีไ้ ด้ ตลอดเวลาโดยไม่ ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ในกรณีท่ มี ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ รับการแก้ ไขจะต้ องมี การแจ้ งขึน้ ภายใน
อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ โปรดตรวจสอบข้ อมูลล่ าสุดเพื่อที่ท่านจะได้ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทั่วไป
1. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับสงวนสิทธิ์ในการรับสมาชิกไม่วา่ จะเป็ นสมาชิกใหม่ทตี่ อ่ อายุ รวมทังสิ
้ ทธิ์ในการปฏิเสธการรับบุคคลเข้ าเป็ น
สมาชิกโดยมิจาเป็ นต้ องให้ เหตุผล
2. คาติชมหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งถึงผู้จดั การอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้ ที่ sportsclub_admin@impact.co.th
หรื อติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-980-7035 ต่อ 8000 หรื อ 8402 , 095-210-3045
3. สมาชิกต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
4. การชาระค่าสมาชิกสาหรับสมาชิกประเภท 3 เดือนและ 1 เดือน ต้ องทาการชาระค่าสมาชิ กทังหมดในครั
้
ง้ เดียว การผ่อนชาระจะ
สามารถทาได้ ในกรณีที่เป็ นสมาชิกประเภท 6 เดือนเท่านัน้ (กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่สาหรับรายละเอียดการชาระเงิน)
5. สมาชิกไม่สามารถนาเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์หรื อยาเสพติดเข้ ามาในอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้
6. สมาชิกไม่สามารถทาการโฆษณา ขายสินค้ าหรื อบริ การใดๆ ในบริ เวณอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้
7. สมาชิกยินยอมให้ ทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับใช้ ภาพสาหรับการตลาดและเครื อข่ายสังคม
8. เวลาเปิ ด-ปิ ด ให้ บริ การอาจแตกต่างกันไปตามวันหยุดราชการและกิจกรรมพิเศษ

สุขภาพของท่ าน
1. กรุณาตรวจสอบให้ แน่ใจว่าท่านใช้ เวลาในการวอร์ มอัพร่างกายก่อนที่จะออกกาลังกาย และคูลดาวน์หลังการออกกาลังกาย ท่าน
สมาชิกมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้ รับบาดเจ็บบริ เวณกล้ ามเนื ้อและทาให้ หวั ใจทางานหักโหมหากไม่ทาการวอร์ มอัพ
2. ถ้ าท่านพบอาการปวดบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกายเฉียบพลันในขณะออกกาลังกาย หรื อมีอาการวิงเวียนปวดหัวแบบเฉียบพลัน
และมีอาการเจ็บหน้ าอก ควรหยุดการออกกาลังทันที และแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
3. หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพหรื อมีเงื่อนไขทางการแพทย์ใดๆ ที่ควรตระหนักถึงหรื อพึงระมัดระวัง ขอแนะนาให้
ท่านสมาชิกปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย
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การต้ อนรับและการเข้ าใช้ บริการ
1. สมาชิกทุกท่านจะต้ องแสดงบัตรสมาชิกในการเข้ าใช้ บริ การที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับทุกครัง้ เจ้ าหน้ าที่จะทาการสแกนบัตรของท่าน
เพื่อทาการลงทะเบียนการใช้ บริการ การสแกนบัตรถือเป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้ านการรักษาความปลอดภัยและการ
ประกันภัยในกรณีที่บตั รสมาชิกสูญหายจะมีคา่ ธรรมเนียมในการทาบัตรใหม่ 250 บาท สาหรับสมาชิกที่ใช้ บริ การรายครัง้ (Guest
Visitor) กรุณาแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและชาระค่าบริ การก่อนเข้ าใช้ บริ การทุกครัง้ (สาหรับอัตราค่าบริ การกรุณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่ก่อนเข้ ารับบริ การ) และกรอกแบบฟอร์ มการลงทะเบียนก่อนเข้ าใช้ บริการ
2. บุคคลที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ ไม่สามารถนาบัตรของสมาชิกมาใช้ บริ การได้ และสมาชิกไม่สามารถทาการโอน
ให้ ผ้ อู ื่นได้
3. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ สมาชิกที่หมดอายุหรื อสมาชิกที่ถกู ยกเลิกเข้ าใช้ บริ การ
4. สมาชิกจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ บตั รชัว่ คราวที่ออกให้ โดยเจ้ าหน้ าที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ หากชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกแล้ วแต่ยงั
ไม่ได้ รับบัตรสมาชิก

ข้ อจากัดด้ านอายุของสมาชิกอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
เด็กอายุตา่ กว่า 8 ปี ไม่อนุญาตให้ เข้ ามาใช้ บริ การ แต่สามารถใช้ สนามเทนนิสในโปรแกรมที่สมวัย รวมทังคลาสออกก
้
าลังกายที่มกี าร
ควบคุมโดยครูฝึก
1. สามารถใช้ อปุ กรณ์ออกกาลังกายทีเ่ กี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ยกเว้ นลูว่ ิ่ง ซึง่ อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด จะ
สามารถใช้ ได้ เฉพาะช่วงเวลาที่มคี นใช้ เป็ นจานวนน้ อย และการตังค่
้ าอุปกรณ์จะต้ องทาโดยสมาชิกที่เป็ นผู้ใหญ่เท่านัน้
2. สามารถเข้ าคลาสและโปรแกรมออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยได้ หากได้ รับการควบคุมดูแลโดยครูฝึกของ อิมแพ็ค สปอร์ ตคลับ
3. ไม่สามารถเข้ าร่วมในคลาสออกกาลังกายแบบกลุม่ บางคลาสได้
4. ไม่สามารถใช้ บริ การห้ องซาวน่าได้

อายุระหว่ าง 14-15 ปี
1. สามารถใช้ อปุ กรณ์ออกกาลังที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ทกุ อุปกรณ์
2. สามารถใช้ อปุ กรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้ างความแข็งแรงในบริ เวณห้ องยิมได้ แต่ให้ อยูภ่ ายใต้ คาแนะนาของครูฝึกอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ

อายุ 16 ปี ขึน้ ไป
1. สามารถใช้ อปุ กรณ์ภายในอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้ ทกุ อุปกรณ์

มารยาทในอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
1. ที่จอดรถจากัดให้ เฉพาะสมาชิกและผู้ที่มาใช้ บริ การของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับเท่านัน้
2. กรุณาจอดรถในบริเวณที่กาหนด หากไม่ได้ จอดในที่ที่กาหนดไว้ อาจจะดาเนินการล็อคล้ อและเสียค่าปรับ
3. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากโจรกรรม ความเสียหายต่อยานพาหนะ หรื อสิง่ ของมีคา่ บนรถ
ของท่าน บริ เวณภายในที่จอดรถระหว่างการใช้ บริ การที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
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การใช้ บริการห้ องล็อคเกอร์ และทรั พย์ สินส่ วนบุคคล
1. ตู้เก็บของมีไว้ ให้ บริ การในห้ องล็อคเกอร์ สาหรับเก็บสิง่ ของเฉพาะท่านสมาชิก ทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับไม่รับผิดชอบในกรณีทมี่ ีการ
ใช้ ต้ เู ก็บของแล้ วเกิดความเสียหายหรื อการโจรกรรมสิง่ ของของท่านสมาชิก ตู้เก็บของไม่ได้ ถือเป็ นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กรุณา
เก็บของมีคา่ ทังหมดไว้
้
กบั ตัวในขณะที่ใช้ บริ การ
2. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การขโมย หรื อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลของสมาชิก หรื อแขกของ
สมาชิก ไม่วา่ ทรัพย์สนิ จะถูกเก็บในตู้เก็บของหรื ออื่นๆ
3. ห้ ามวางสิง่ ของเกลือ่ นกลาดไม่วา่ จะเป็ นบริเวณห้ องแต่งตัวหรือบริ เวณอื่นๆ หากมีทรัพย์สนิ สูญหาย กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
4. ฝ่ ายบริ หารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดตู้เก็บของหากมีเหตุอนั ควร หรื อข้ อสงสัยที่วา่ ตู้เก็บของอาจถูกใช้ สาหรับการจัดเก็บของอย่างอื่น
ทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับอาจจะเปิ ดตู้เก็บของและทาการขนย้ ายสิง่ ของดังกล่าวออก
5. ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ถกู เก็บอยูใ่ นตู้เก็บของข้ ามคืน จะถูกขนย้ ายออก และบริ จาคเพื่อการกุศลหากไม่มีการมารับของคืนภายใน 14 วัน
6. ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ถกู ขนย้ ายออกจากตู้เก็บของ รวมทังสิ
้ ง่ ของที่วางทิ ้งเกลือ่ นกลาดจะถูกเก็บไว้ ทบี่ ริ เวณสานักงาน 14 วัน หากไม่มี
การติดต่อขอรับคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด เราจะทาการบริ จาคเพื่อการกุศล
7. ความเสียหายหรื อการสูญหายของกุญแจล็อคเกอร์ จะต้ องเสียค่าปรับ 500 บาท

การใช้ อุปกรณ์
1. บางคลาสต้ องมีการจองล่วงหน้ า และบางคลาสอาจมีการจากัดจานวนสมาชิกเข้ าร่วม ตารางเวลาคลาสและครูฝึกอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า กรุณาตรวจสอบบอร์ ดประกาศหรื อหน้ าเว็บไซต์รายละเอียดล่าสุดทังหมด
้
2. กรุณามาถึงก่อนเวลาคลาสเริ่ม เนื่องจากสมาชิกอาจถูกจากัดการเข้ าคลาสหากมาหลังเวลาเริ่มคลาสไปแล้ ว 5 นาที
3. กรุณาทาการวอร์ มอัพก่อนออกกาลังกาย
4. การอนุญาตให้ เข้ าคลาสของสมาชิกขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครูฝึกประจาคลาสนันๆ
้
5. เมื่อคลาสเริ่ มไปแล้ ว สมาชิกจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าคลาสได้ สมาชิกต้ องยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ิตามกฎของการเข้ าร่วมในคลาสออก
กาลังกายกลุม่ ของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ *สาเนาเอกสารเรื่ องกฎระเบียบสามารถขอรับได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่

เทรนเนอร์ ส่วนบุคคล
1. หากสมาชิกท่านใดสนใจใช้ บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถดูรายละเอียดทังหมดของผู
้
้ ฝึกสอนที่ได้ รับอนุญาตของเราบนบอร์ ด
ประกาศ บนเว็บไซต์ หรื อสอบถามได้ จากพนักงานของเรา
2. ผู้ฝึกสอนที่ได้ รับอนุญาตจากอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับเท่านันที
้ ่สามารถทาการฝึ กสอนที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้ การฝึ กสอนส่วนบุคคล
โดยสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ จะเป็ นไปในทางธุรกิจหรื อไม่ หากมีการพบเจอ ผู้จดั การคลับจะตรวจสอบ และตัวสมาชิก
รวมทังผู
้ ้ ฝึกสอนอาจจะถูกยกเลิก หรื อถูกระงับสภาพการเป็ นสมาชิกได้
3. ในกรณีที่ผ้ ฝู ึ กสอนออกจากการเป็ นผู้ฝึกสอนที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สมาชิกที่ได้ รับการดูแลโดยผู้ฝึกสอน
ท่านนันจะได้
้
รับการจัดสรรผู้ฝึกสอนท่านใหม่ให้ โดยทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ห้ องซาวน่ าและห้ องอบไอนา้
1. เด็กอายุตา่ กว่า 14 ปี ไม่อนุญาตให้ ใช้ ห้องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
2. สมาชิกทีเ่ ป็ นผู้สงู อายุ ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
หรื อเป็ นโรคหัวใจโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิ ตต่า หรื อมีโรคประจาตัวใดๆ ที่
ร้ ายแรง ทางอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับไม่แนะนาให้ ใช้ ห้องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
3. กรุณาทาตามคาแนะนาดังต่อไปนี ้
 อาบน ้าก่อนทีจ่ ะเข้ าห้ องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
 นัง่ บนผ้ าขนหนูเมื่อใช้ ห้องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
 ตรวจดูระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เวลาที่แนะนาคือประมาณ 10 นาทีหรื อจนเหงื่อออก หลังจากใช้ ห้องซาวน่า ควรจะอาบน ้า
และคูลดาวน์ และถ้ าต้ องการใช้ บริ การอีกสามารถเข้ าได้ อกี เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ
4. ไม่ใช้ น ้ามัน ครี ม หรื อเครื่ องสาอางในห้ องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
5. ไม่โกนขนหรื อขัดผิว
6. ไม่ตากเสื ้อผ้ าหรื อผ้ าขนหนูในห้ องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
7. ควรสวมใส่เครื่ องแต่งกายหรื อใช้ ผ้าคลุมร่างกายเมื่อใช้ ห้องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า
8. ไม่สมั ผัสหินร้ อนในห้ องซาวน่าหรื อห้ องอบไอน ้า

สนามเทนนิส
1. การใช้ บริ การทีศ่ นู ย์ฝึกเทนนิสภายใต้ การดูแลของผู้อานวยการศูนย์ฝึกเทนนิส จะต้ องทาการจองสนามล่วงหน้ า ไม่วา่ จะเป็ นสาหรับ
การแข่งขัน การเรี ยน การสอน และการจัดงานต่างๆ ทุกรายการทีต่ ้ องการใช้ สนามจะต้ องไม่รบกวนการใช้ สนามของสมาชิกและต้ อง
ทาการจองสนามล่วงหน้ าอย่างถูกต้ องตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
2. การเรี ยน การฝึ กสอนเทนนิสต่างๆ ที่ศนู ย์ฝึกเทนนิส ไม่วา่ จะเป็ นผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึก ผู้ฝึกสอนชัว่ คราวหรื อสมาชิกทีเ่ ข้ าใช้ สนาม
จะต้ องได้ รับการอนุญาตจากผู้อานวนการศูนย์ฝึกเทนนิสเท่านัน้
 สมาชิกไม่สามารถนาผู้ฝึกสอนจากภายนอกหรื อแขกของสมาชิกมาใช้ บริ การที่สนามได้ ถ้ าไม่ได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจาก
ผู้อานวยการฝึ กเทนนิส
 ผู้ฝึกสอนชัว่ คราวได้ รับอนุญาตให้ ทาการสอน จะต้ องชาระค่าเรียนทังหมดผ่
้
านศูนย์ฝึกเทนนิสและผู้ฝึกสอนจะต้ องให้ สว่ น
แบ่งจากการสอนกับศูนย์ในอัตราเดียวกับผู้ฝึกสอนคนอื่นๆ
 สมาชิกไม่สามารถทาการสอนสมาชิกคนอื่นๆ ได้ นอกจากเป็ นบุคคลในครอบครัวของตนเอง
 การสอนดังกล่าวที่ไม่ใช่การสอนบุคคลในครอบครัว หมายถึง การสอน การให้ คาแนะนา หรื อการเล่นกับสมาชิกท่านอื่นๆ
เพื่อเงิน
 ที่ศนู ย์ฝึกเทนนิสมีบริ การตีฝึกซ้ อม (Hitting Sessions) กับผู้ฝึกสอนหรื อคูต่ ีฝึกซ้ อม (Knockers) ที่ได้ รับอนุญาตจากศูนย์
ฝึ ก ตามอัตราที่แจ้ งไว้ ในใบราคา
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3. การจองสนามเพื่อการฝึ กสอนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ตารางเวลาของผู้ฝึกสอน และการจองสนามเพื่อการฝึ กสอนดังกล่าวจะต้ องทาการจอง
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง และได้ รับการแจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า
4. สมาชิกอาจขอยกเลิกเพื่อการฝึ กสอนโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ เมื่อแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อน 24 ชัว่ โมง มิฉะนันจะถื
้ อว่าการฝึ กสอน
นันสมบู
้
รณ์เสร็ จสิ ้นและคิดค่าเรียนเต็มจานวน
5. ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย สมาชิกสามารถสอบถามได้ จากผู้ฝึกสอนหรื อเจ้ าหน้ าที่สนามล่วงหน้ าว่าการฝึ กสอนจะคงมี
เช่นเดิมหรื อไม่อย่างไร ถ้ าการฝึ กสอนถูกยกเลิกในช่วง 20 นาทีแรกให้ ถือว่าไม่คิดค่าใช้ จา่ ย แต่ถ้ายกเลิกเมื่อฝึ กสอนถึง 30 นาที จะคิด
ค่าใช้ จา่ ยเพียงครึ่งชัว่ โมง แต่การยกเลิกหลัง 30 นาทีขึ ้นไปสมาชิกจะต้ องชาระค่าเรี ยนเต็มจานวน
6. จะไม่มีการเรี ยน การฝึ กสอนในวันหยุดทาการของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ เว้ นแต่มีการตกลงร่วมกันกับผู้ฝึกสอนและได้ รั บอนุญาต
จากผู้อานวยการศูนย์ฝึกเทนนิส
7. สมาชิกต้ องกรอกแบบฟอร์ มชาระค่าฝึ กสอนกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่อนการสอนจะเริ่มขึ ้นทุกครัง้ และห้ ามชาระเงินกับผู้สอนโดยตรง (ยกเว้ น
ชาระกับผู้อานวยการศูนย์ฝึกเทนนิส)
8. แขกของสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก สามารถชาระเป็ นเช็คหรื อเงินสดได้ กบั เจ้ าหน้ าที่สานักงาน
9. Semi-Private Lessons หมายถึง การฝึ กสอนที่สมาชิก 2 คนเรี ยนรวมกัน แต่สาหรับการฝึ กสอนรวมกันตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไปให้ ใช้ อตั รา
การเรี ยนแบบกลุม่
10. ราคาค่าฝึ กสอนทุกรายการคิดรวมค่าเช่าสนามแล้ ว ส่วนไม้ เทนนิส ชุดกีฬาและรองเท้ านัน้ สมาชิกจะต้ องเป็ นผู้จดั เตรียมด้ วย
ตนเอง
11. การจองสนามเทนนิสสามารถทาได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 07.00 น. ล่วงหน้ า 1 วันโดยท่านสมาชิกที่ทาการจองก่อนจะได้ รับสิทธิ์ในการใช้
บริ การก่อน
12. ท่านสมาชิกต้ องทาการชาระค่าสนามที่สานักงานก่อนการใช้ บริ การทุกครัง้
13. การบอกเลิกการจองสนามต้ องทาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงก่อนเวลานัดหมาย มิเช่นนันท่
้ านสมาชิกจะถูกเรี ยกเก็บค่าบริ การ
เต็มราคา และจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สนามได้ จนกว่าจะชาระค่าสนามครบจานวน

ด้ านความปลอดภัย
1. กรุณาไม่ยงุ่ เกี่ยวกับประตูหนีไฟหรื ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยใดๆ
2. โปรดปฏิบตั ิตามประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและด้ านความปลอดภัย
3. หากมีเหตุฉกุ เฉินโปรดปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของพนักงานตลอดเวลา
4. กรุณาอย่าวิง่ ในอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ โปรดระวังพื ้นผิวต่างระดับในระหว่างการทาความสะอาดและการบารุงรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องอาจเป็ นอันตราย พื ้นผิวที่เปี ยกอาจลืน่ ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ ความระมัดระวังในพื ้นที่เหล่านี ้
5. กรุณารายงานการบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุ และอันตรายใดๆ กับพนักงาน
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การยกเลิกการเป็ นสมาชิก
สมาชิกสามารถยกเลิกได้ ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี ้
เจ็บป่ วยเรือ้ รังหรือข้ อบกพร่ องทางกายภาพ
1. ยื่นคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับการยกเลิก และระบุลกั ษณะของการเจ็บป่ วยหรื อข้ อบกพร่องทางกายภาพ ให้ เหตุผลให้
ชัดเจนว่าเหตุใดไม่สามารถใช้ บริ การที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับได้
2. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอให้ สมาชิกนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ คุณไม่สามารถออกกาลังกายใดๆ หรื อไม่สามารถใช้ สงิ่ อานวยความ
สะดวกได้ เนื่องจากความเจ็บป่ วยหรื อข้ อบกพร่องทางกายภาพมายื่นพร้ อมเอกสารการขอยกเลิกเป็ นสมาชิก
3. สมาชิกจะได้ รับค่าสมาชิกคืน 50% หากเป็ นไปตามเงื่อนไขเหล่านี ้

การสิน้ สุดการเป็ นสมาชิก
1. อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญานี ้โดยไม่มีการคืนเงิน ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
 สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขหลังจากที่มีการเตือนแล้ ว
 การดาเนินการตามการร้ องเรียนโดยสมาชิกหรื อลูกจ้ างของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
 การทาให้ ชื่อเสียงของอิมแพ็ค สปอร์ ต คลับเสียหาย

การเพิ่มขึน้ ของค่ าธรรมเนียม
อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าสมาชิกได้ ตลอดเวลา การเพิม่ ค่าสมาชิกจะได้ รับการประกาศในคลับและสมาชิกทุก
คนจะได้ รับแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 14 วัน

การระงับอายุสมาชิกชั่วคราว
การระงับอายุสมาชิกชัว่ ความสามารถทาได้ หนึง่ ครัง้ โดยเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 4 สัปดาห์และสูงสุดไม่เกินจานวนอายุสมาชิกที่
เหลืออยูน่ บั ตังแต่
้ วนั ทีม่ าแจ้ งระงับอายุสมาชิก สมาชิกที่สามารถทาการระงับอายุสมาชิกชัว่ คราวได้ ต้องเป็ นสมาชิกประเภท 6 เดือน
เท่านัน้ สมาชิกต้ องกรอกแบบฟอร์ มขอระงับอายุสมาชิกชัว่ คราวด้ วยตนเองที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับอย่างน้ อย 7-10 วันก่อนระยะเวลา
ที่ต้องการ และไม่สามารถลงวันที่ย้อนหลังได้ ค่าธรรมเนียมในการระงับอายุสมาชิกชัว่ คราว 250 บาท ค่าธรรมเนียมการระงับอายุ
สมาชิกต้ องจ่ายล่วงหน้ าและไม่รวมกับค่าสมาชิกทังหมด
้

ท้ ายนี ้เราขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาใช้ บริการที่อิมแพ็ค สปอร์ ต คลับ
เราขอให้ ท่านสนุกสนานกับการออกกาลังกาย
IMPACT Sports Club: More than a club, it’s a lifestyle
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