ระเบียบการของฟิตเนสคลับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่
ทุกๆ คนทีส
่ ถานออกกำ�ลังกาย เวอร์จน
้ิ แอ็คทีฟ จะต้องปฎิบต
ั ต
ิ ามระเบียบฟิตเนสคลับ (“ระเบียบการ”) ระเบียบการนีม
้ ใิ ช่เป็นเพียงระเบียบเก่าๆ – แต่เป็นส่วนหนึง่
ของสัญญาว่าด้วยสมาชิกภาพของเวอร์จน
้ิ แอ็คทีฟ ฉบับทางการของท่าน และได้จด
ั ทำ�ขึน
้ ด้วยความเอาใจใส่โดยฝ่ายกฎหมายของบริษท
ั ฉะนัน
้ โปรดใช้เวลาศึกษาสิง่ ที่
พวกเขาต้องการแจ้งให้ทราบ

ใครควรเล่นตามระเบียบการ?

10. แขกรับเชิญจะต้องปฎิบัติตามระเบียบการสถานออกกำ�ลังกายฉบับนี้

ทีมเวอร์จิ้นแอ็คทีฟ, สมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (“สมาชิก ” หรือ “ท่าน”) และแขกรับเชิญ

11. ท่านจะต้องอย่กู ับแขกตลอดเวลา รับผิดชอบในการกระทำ�ของเขาและดำ�เนินการให้เขา
ปฏิบัติตามระเบียบการฉบับนี้ โปรดอย่าออกจากสถานออกกำ�ลังกายก่อนที่แขกของท่าน
จะจากไป

ทำ�ไม?
• เพื่อความเรียบร้อย ปลอดภัย และรักษามาตรฐานของสถานออกกำ�ลังกาย
• เพื่อที่ทุกคน โดยเฉพาะท่าน จะได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สถานออกกำ�ลังกายของเรา

เล่นอย่างยุติธรรม
นี่ไม่ใช่กฎที่จะผ่อนผันได้เหมือนกฎที่ท่านตั้งเวลาคุมอาหาร ท่านควรปฎิบัติตามกฎและระเบียบ
การของเราอย่างเคร่งครัด
หากท่านไม่ปฏิบัติตาม เราอาจขอให้ท่านออกจากสถานออกกำ�ลังกาย ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าสถาน
ออกกำ�ลังกาย หรือ (หากเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ) บอกเลิกสมาชิกภาพของท่าน แน่นอนเราจะ
มีความเป็นธรรมเมื่อจะบังคับใช้ระเบียบการ (ซึ่งเราจะกระทำ�ตามดุลพินิจของเรา) ในขณะที่เรา
จะไม่ตามใจท่านจนเกินไป เราจะบังคับใช้ระเบียบการของเราอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้ทุกคนได้ออก
กำ�ลังกายอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

12. ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าสถานออกกำ�ลังกายของเราในฐานะแขกหากมีการพักสิทธิ์สมาชิกภาพของ
ท่าน

การใช้ประโยชน์โดยทั่วไปจากสถานออกกำ�ลังกาย
13. เราจะประกาศเวลาเปดและปดบนปายประกาศของสถานออกกำ�ลังกายและบนเว็บไซต์ของเรา
(virginactive.co.th)
14. อย่านำ�แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในสถานออกกำ�ลังกาย
15. หากท่านนำ�อาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกสถานออกกำ�ลังกายเข้ามา โปรดอย่าบริโภค
ภายในสถานออกกำ�ลังกายของเรา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

16. ท่านอาจนำ�สุนัขนำ�ทางเข้ามาในสถานออกกำ�ลังกายก็ได้ ผู้ดูแลอาจเข้ามาในสถานออกกำ�ลัง
กายพร้อมสมาชิกที่ตนดูแลได้ แต่ไม่สามารถออกกำ�ลังกายในสถานออกกำ�ลังกายในขณะ
ที่กำ�ลังดูแลสมาชิก

บริษัทอาจแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะแจงใหท่านทราบล่วงหนาโดย
ติดประกาศบนปายประกาศของสถานออกกำ�ลังกายหรือบนจอ หรือโดยแกไขเปลี่ยนแปลงที่
เว็บไซต์ของบริษัท (virginactive.co.th) โปรดคอยดูขอความที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ

17. อย่าใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกของสถานออกกำ�ลังกายในขณะที่ตกอย่ภูายใต้อิทธิพลของ
แอลกอฮอล์ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาแก้แพ้ ยาปิดกั้นเบต้า (เว้นแต่ท่านได้แสดงใบ
อนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance)) ยาเสพติด หรือยากล่อมประสาท

สิ่งสำ�คัญตั้งแต่เริ่มต้น

18. อย่าสูบบุหรี่ภายในหรือใกล้กับทางเข้าสถานออกกำ�ลังกาย

1. ดูแลตนเอง คุยกับแพทย์ของท่านก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำ�ลังกายใหม่ หรือใช้สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของสถานออกกำ�ลังกายของเรา

19. โปรดออกจากสถานออกกำ�ลังกายตรงเวลา ตามเวลาปิดสถานออกกำ�ลังกายที่ประกาศไว้

2. สมาชิกและแขกทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพก่อนใช้สิ่งอำ�นวยความ
สะดวกของสถานออกกำ�ลังกาย เราอาจขอจดหมายจากแพทย์ของท่านเพื่อยืนยันว่า
ปลอดภัยที่ท่านจะออกกำ�ลังกาย

สมาชิกภาพ
3. ทุกครั้งที่ท่านเข้ามาในสถานออกกำ�ลังกายของเรา โปรดแสดงบัตรสมาชิกหรือปลอกข้อมือ
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์์
4. บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิใช้บัตรหรือปลอกข้อมือของท่าน
5. หากบัตรของท่านสูญหายหรือถูกขโมย ท่านต้องขอบัตรใหม่และจ่ายค่าทำ�บัตรใหม่
(ซึ่งระบุไว้ในรายการราคาของสถานออกกำ�ลังกายหลักของท่าน)
6. หากท่านยังค้างชำ�ระค่าสมาชิก หรือสมาชิกภาพของท่านถูกพักสิทธิ์ หรือถูกบอกเลิก
ท่านจะถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าสถานออกกำ�ลังกาย
7. เมื่อมีการบอกเลิกสมาชิกภาพ โปรดคืนบัตรสมาชิกและปลอกข้อมือให้แก่สถานออกกำ�ลัง
กายหลักของท่าน

20. เว้นแต่เราอนุญาต โปรดอย่าถ่ายรูป ภาพ ฟิล์ม หรือวีดีโอสถานออกกำ�ลังกายของเรา โดย
ใช้อุปกรณ์บันทึกในรูปแบบใด รวมทั้งโทรศัพท์ หรือกล้องถ่ายรูป
21. ท่านจะต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากท่านหรือแขกของท่านในขณะที่อย่ใูนสถานออก
กำ�ลังกาย
22. เราอาจให้ท่านทดลองใช้สถานออกกำ�ลังกายสำ�หรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกและบุคคลอื่นๆ

อุปกรณ พื้นฝกสอนและสตูดิโอ
23. โปรดใชอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์นั้นๆ ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ให ขอความช่วย
เหลือหากท่านตองการ โปรดอย่านำ�อุปกรณ์ของท่านเขามาในสถานออกกำ�ลังกายของเรา
อย่าลืมแจงใหเราทราบหากอุปกรณ์ของเราเสีย หรือไม่ปลอดภัย
24. ห้ามวางอาหารหรือกระเป๋าบนพื้นฝึกสอนหรือสตูดิโอ
25. เฉพาะเครื่องดื่มในขวดพลาสติกหรือกระปองอลูมิเนียมบรรจุน้ำ�หรือเครื่องดื่มเกลือแร่เท่า
นั้น ที่นำ�เขามาวางบนพื้นฝกสอนและสตูดิโอได
26. โปรดคำ�นึงถึงผู้อื่นด้วยการนำ�ลูกเหล็กยกน้ำ�หนักและอุปกรณ์ไปวางที่เดิมหลังจากใช้แล้ว

8. หากเราบอกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เรามีสิทธใช้ดุลพินิจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาว่า
ท่านจะมีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกสถานออกกำ�ลังกายของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ หรือไม่ในอนาคต

27. อุปกรณ์ทั้งหมดในสตูดิโอและบนพื้นฝึกสอนจะต้องใช้ผ้าเช็ด โปรดเช็ดอุปกรณ์ให้สะอาด
หลังจากใช้แล้ว

หากท่านนำ�เพื่อนเข้ามา

คลาส

9. สมาชิกมีสิทธินำ�แขกรับเชิญเข้ามาในสถานออกกำ�ลังกายของเรา โดยชำ�ระค่าธรรมเนียม
แขกรับเชิญที่ระบไุวใ้นรายการราคาที่สถานออกกำ�ลังกายหลักของท่าน ทั้งนี้ขี้นอยู่กับ
ดุลพินิจของเรา

28. คลาสออกกำ�ลังกายเป็นกลุ่มจะตองมีการจองล่วงหนา (ไม่ว่าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
หรือทางออนไลน์) เนื่องจากคลาสจำ�กัดจำ�นวนคนสูงสุดที่จะเขาเรียนได ตารางเวลาและ
ผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะปิดประกาศราย
ละเอียดบนป้ายประกาศของสถานออกกำ�ลังกาย ในกรณีที่เป็นไปได้

29. เพื่อความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคน คุณมีสิทธิ์จองคลาสได้ 6 คลาส โดยเป็นคลาสยอด
นิยม 3 คลาส หากต้องการยกเลิกคลาส ให้ทำ�การยกเลิกคลาสก่อน 22.00 น. หากยกเลิก
หลัง 22.00 น.และ 1 ชั่วโมงก่อนคลาสเริ่ม จะถูกนับ 1 สไตรค์ หากยกเลิกน้อยกว่า 1
ชั่วโมงก่อนคลาสเริ่มหรือพลาดการเข้าคลาส จะถูกนับ 2 สไตรค์ หากนับได้ 6 สไตรค์ใน
หนึ่งเดือนปฏิทิน สิทธิ์ในการจองคลาสจะถูกปรับเป็น 1 สิทธิ์สำ�หรับ 4 สัปดาห์ (28 วัน)
อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถเข้าคลาสได้หากคลาสนั้นมีที่ว่าง โดยไม่ต้องทำ�การจอง

45. ใช้สปา ห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ และพื้นที่พักผ่อนแต่พอสมควร (ไม่เกิน 20 นาที ในแต่ละ
ครั้ง) และเอาใจใส่คำ�แนะนำ�ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

30. หากท่านมาสายเกินกว่าหานาทีสำ�หรับคลาสเป็นกลุ่ม ท่านจะไม่สามารถเขาเรียนได เราตอง
การเริ่มคลาสตรงเวลาเนื่องจากเวลาของท่านมีค่า โปรดมาก่อนเวลาเล็กนอย อย่าลืม
อบอุ่นร่างกายก่อนที่จะออกกำ�ลังกาย

47. เฉพาะมืออาชีพด้านการออกกำ�ลังกายของสถานออกกำ�ลังกาย เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เท่านั้นที่
จะสามารถให้การฝึกสอนส่วนบุคคลในสถานออกกำ�ลังกายของเราได้ โปรดอย่านำ�ผู้ฝึก
สอนของท่านเองเข้ามาในสถานออกกำ�ลังกายของเรา

31. ผู้สอนของเราจะจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้าเรียนเพื่อกำ�หนดจำ�นวนคลาส

ความปลอดภัย

32. โปรดปฎิบัติตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมดที่ผู้สอนอารมณ์ดีของเราแนะนำ�ท่าน

48. โปรดอย่ายุ่งเกี่ยวกับประตูหรือทางออกหนีไฟโดยไม่จำ�เป็น

ควร (ไม่ควร) สวมใสอะไร

49. โปรดติดตามประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่ติดไว้ที่สถานออกกำ�ลังกายของ
เรา โปรดแจ้งให้ทีมงาน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทราบหากท่านมีอาการเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บก่อน
จะออกจากสถานออกกำ�ลังกายไป

33. ควรสวมใส่ชุดออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ไว้ตลอดเวลาในสถานออกกำ�ลัง
กาย ตัวอย่างเช่น ต้องใส่เสื้อยืด/เสื้อ (ไม่มีการเปลือยอก) และรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา
รวมทั้งในเวลาที่เดินไปมาระหว่างชั้นเรียนกับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จะไม่ใส่รองเท้าได้เฉพาะเมื่อ
ท่านอย่ใูนพื้นที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สระว่ายน้ำ� สปา ห้องเกลือ ห้องอบไอน้ำ� หรือในห้อง
สตูดิโอ มายด์แอนด์บอดี้
34. หากท่านไม่แน่ใจว่าควรสวมใส่อะไร โปรดถามทีมงาน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

ล็อคเกอร์ ห้องเปลี่ยนเสื่อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
35. ล็อกเกอร์จัดไว้เพื่อเก็บเสื้อผ้าของท่านในขณะที่ใช้สถานออกกำ�ลังกาย (หากยังมีล็อกเกอร์
ว่าง) เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้ล็อกเกอร์จะป้องกันการลักขโมยหรือความเสียหาย
ต่อสิ่งของของท่าน
36. ล็อกเกอร์จะสามารถใช้ไดเ้ฉพาะสำ�หรับสิ่งของปกติิ เช่น เครื่องใช้ในยิม เครื่องสำ�อาง และ
เสื้อผ้าที่ท่านมีอยู่เมื่อมาถึงสถานออกกำ�ลังกาย อย่าเก็บสิ่งอื่นไว้ในล็อกเกอร์ หากกรณีที่มี
เหตุผลสมควรสงสัยว่ามีการใช้ล็อกเกอร์สำ�หรับสิ่งอื่นแล้ว เราสงวนสิทธ์ิที่จะเปิดล็อกเกอร์
นั้น และนำ�สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไป
37. ล็อกเกอร์มีไว้สำ�หรับใช้เฉพาะในขณะที่ท่านอยู่ในสถานออกกำ�ลังกายเท่านั้น เสื้อผ้าที่ทิ้ง
ไว้ในล็อกเกอร์ค้างคืนจะถูกนำ�ออกไป เว้นแต่ท่านได้จองล็อกเกอร์เก็บรองเท้าเป็นการถาวร
เฉพาะสำ�หรับท่านเท่านั้น หากมิได้มีการเก็บไปภายใน 7 วัน เราจะบริจาคให้กับสาธารณกุศล
เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นใดที่สูญหายและพบในภายหลัง
38. ห้องอาบน้ำ�ใช้เข้าอาบได้ทีละคนเท่านั้น
39. ผ้าเช็ดตัวและชุดสมาชิกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทั้งหมดจะต้องคืนไว้ตรงที่กำ�หนดไว้ในห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า หากมิได้มีการคืนผ้าเช็ดตัวหรือชุดสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เราสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่าผ้าเช็ดตัวและชุดดังกล่าวจากท่าน

สระวายน้ำ�
40. ดวยเหตุผลดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัย ท่านจะตองคอยฟงและปฏิบัติตาม
คำ�แนะนำ�ของเจาหนาที่ที่คอยช่วยชีวิตคนจมน้ำ� (Lifeguards) ของเรา ท่านควรสวมชุด
ว่ายน้ำ�เสมอ
41. พึงทราบว่าเจาหนาที่ที่คอยช่วยชีวิตคนจมน้ำ� (Lifeguards)
มิไดประจำ�หนาที่อยู่ตลอดเวลา
42. แนะนำ�ใหสวมหมวกว่ายน้ำ�สำ�หรับผูที่มีผมยาวระดับบ่าหรือยาวกว่านั้น
43. กรุณาอาบน้ำ�ก่อนลงสระว่ายน้ำ�เสมอ

สปา ห้องอบไอนำ�้ ห้องเกลือ และพื้นที่พักผ่อน
44. เพื่อเหตุผลทางสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัย สมาชิกและแขกควร
ก. อาบน้ำ�เสมอก่อนเข้าสปาหรือห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ และพื้นที่พักผ่อน
ข. นั่งบนผ้าเช็ดตัวเวลาใช้ห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ และพื้นที่พักผ่อน
ค. อย่าโกนหนวดในสปา ห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ และพื้นที่พักผ่อน
ง. อย่าใช้น้ำ�มัน ครีม หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางในสปา ห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ
หรือพื้นที่ พักผ่อน
จ. ไม่นำ�สิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์เข้าไปในสปา ห้องอบไอน้ำ� ห้องเกลือ หรือพื้นที่พักผ่อน
และ
ฉ. อย่าสัมผัสผนังเกลือ

46. หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้สปา ห้องอบไอน้ำ� และห้องเกลือ

การฝึกสอนส่วนบุคคล

50. ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีประกาศ โปรดคอยรับฟงและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของเจาหนาที่
ของสถานออกกำ�ลังกายตลอดเวลา หากท่านไม่อพยพเมื่อไดรับการรองขอ เราจะถือว่าเป็น
กรณีผิดระเบียบการฉบับนี้อย่างรายแรง
51. ก่อนที่ท่านจะใช้กำ�แพงฝึกปีนของเรา ท่านจะต้องผ่านหลักสูตรเบื้องต้นและลงนามในสัญญา
กำ�แพงฝึกปีนของเรา และหากท่านใช้ห้องแอลติจูดของเรา ท่านจำ�เป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎ
ของห้องแอลติจูดของเรา

สุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุด
52. เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อาจถ่ายรูป/ภาพของสถานออกกำ�ลังกายและสิ่งอำ�นวยความสะดว
(รวมทั้งสมาชิก) เป็นครั้งคราว เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อขอความยินยอมจาก
ท่านก่อน (เพื่อที่ท่านจะได้แต่งตัวให้พร้อม) แต่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เราสงวนสิทธิใน
การใช้รูปถ่าย/ภาพเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน เราใช้กล้อง
CCTV ในการติดตามเหตุการณ์ความเป็นไปในสถานออกกำ�ลังกายของเรา
53. รายการราคาของสถานออกกำ�ลังกายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
54. เราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการอนุมัติใบสมัครสมาชิก
55. จงเคารพสมาชิกคนอื่นๆ ของสถานออกกำ�ลังกาย แขกและเจาหนาที่ของเราเสมอ
โปรดใชสถานออกกำ�ลังกายในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวน ทำ�ลาย หรือบั่นทอน
ประสบการณ์ของบุคคลใด

