ระเบียบการของฟตเนสคลับ เวอรจ้ิน แอ็คทีฟ สาขาถนนวิทยุ
ทกุๆ คนทีส
่ ถานออกกำ�ลังกาย เวอร์จน
้ิ แอ็คทีฟ จะต้องเล่นตามระเบียบฟต
ิ เนสคลับ (“ระเบียบการ”) ระเบียบการนีม
้ ใิ ชเ ปนเพียงระเบียบเกา ๆ – แตเ ปนสว
 นหนึง่ ของ
สัญญาวา ดว
 ยสมาชิกภาพของ เวอรจน
้ิ แอ็คทีฟ ฉบับทางการของทาน และไดจ
 ด
ั ทําขึน
้ ดว
 ยความเอาใจใสโ ดยฝายกฎหมายของบริษท
ั ฉะนัน
้ โปรดใชเ วลาศึกษาสิง่ ท่ี
พวกเขาตอ
 งการแจง ใหท
 ราบ
ใครควรเลนตามระเบียบการ ?
ทีมเวอร์จิ้นแอ็คทีฟ , สมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (“สมาชิก ” หรือ “ท่าน”) และแขกรับเชิญ

ทําไม ?
• เพ่ือความเรียบรอย ปลอดภัย และรักษามาตรฐานของสถานออกกําลังกาย
• เพื่อที่ทุกคน โดยเฉพาะทาน จะไดมีชวงเวลาท่ีดีท่ีสถานออกกําลังกายของเรา

10. แขกรับเชิญจะตองปฏิบัติตามระเบียบการสถานออกกําลังกายฉบับนี้
11. ทานจะตองอยูกับแขกตลอดเวลา รับผิดชอบในการกระทําของเขาและดําเนินการใหเขาปฏิบัติ
ตามระเบียบการฉบับนี้ โปรดอยาออกจากสถานออกกําลังกายกอนท่ีแขกของทานจะจากไป
12. ทานไมมีสิทธิ์เขาสถานออกกําลังกายของเราในฐานะแขกหากมีการพักสิทธิ์สมาชิกภาพของ
ท่าน

การใชประโยชนโดยทั่วไปจากสถานออกกําลังกาย

เลนอยางยุติธรรม

13. เราจะประกาศเวลาเปดและปดบนปายประกาศของสถานออกกําลังกายและบนเว็บไซตของเรา
(virginactive.co.th)

นี่ไมใชกฎท่ีจะผอนผันไดเหมือนกฎท่ีคุณต้ังเวลาคุมอาหาร คุณควรปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ
การของเราอยางเครงครัด

14. อยานําแอลกอฮอลหรือยาเสพติดผิดกฎหมายเขามาในสถานออกกําลังกาย

หากทานไมปฏิบัติตาม เราอาจขอใหทานออกจากสถานออกกําลังกาย ปฏิเสธไมให้ท่านเข้าสถาน
ออกกำ�ลังกาย หรือ (หากเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ) บอกเลิกสมาชิกภาพของท่าน แนนอนเราจะ
มีความเปนธรรมเมื่อจะบังคับใชระเบียบการ (ซึ่งเราจะกระทําตามดุลพินิจของเรา) ในขณะที่เรา
จะไมตามใจทานจนเกินไป เราจะบังคับใชระเบียบการของเราอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทุกคนไดออก
กําลังกายอยางปลอดภัยและสะดวกสบาย

การแกไขเปล่ียนแปลงเปนคร้ังคราว
บริษัทอาจแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการนี้เปนครั้งคราว ซึ่งเราจะแจงใหทานทราบลวงหนาโดย
ติดประกาศบนปายประกาศของสถานออกกําลังกายหรือบนจอ หรือโดยแกไขเปลี่ยนแปลงที่
เว็บไซตของบริษัท (virginactive.co.th) โปรดคอยดูขอความที่จะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ

ส่ิงสําคัญต้ังแตเร่ิมตน
1. ดูแลตนเอง คุยกับแพทยของทานกอนเริ่มโปรแกรมออกกําลังกายใหม หรือใชสิ่งอํานวย
ความสะดวกของสถานออกกําลังกายของเรา
2. สมาชิกและแขกทุกทานจะตองกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพกอนใชสิ่งอํานวยความ
สะดวกของสถานออกกําลังกาย เราอาจขอจดหมายจากแพทยของทานเพื่อยืนยันวาปลอด
ภัยท่ีทานจะออกกําลังกาย

สมาชิกภาพ
3. ทุกครั้งที่ทานเขามาในสถานออกกําลังกายของเรา โปรดแสดงบัตรสมาชิกหรือปลอกขอมือ
ที่เคานเตอรประชาสัมพันธ
4. บุคคลอ่ืนใดไมมีสิทธิ์ใชบัตรหรือปลอกขอมือของทาน
5. หากบัตรของทานสูญหายหรือถูกขโมย ทานตองขอบัตรใหมและจายคาทําบัตรใหม (ซึ่งระบุ
ไวในรายการราคาของสถานออกกําลังกายหลักของทาน)
6. หากทานยังคางชําระคาสมาชิก หรือสมาชิกภาพของทานถูกพักสิทธ์ิ หรือถูกบอกเลิก ทาน
จะถูกปฏิเสธไมใหเขาสถานออกกําลังกาย
7. เมื่อมีการบอกเลิกสมาชิกภาพ โปรดคืนบัตรสมาชิกและปลอกขอมือใหแกสถานออกกําลัง
กายหลักของทาน
8. หากเราบอกเลิกสมาชิกภาพของทาน เรามีสิทธ์ิใชดุลพินิจโดยสมบูรณในการพิจารณาว่า
ท่านจะมีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกสถานออกกำ�ลังกายของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ หรือไม่ในอนาคต

หากทานนําเพื่อนเขามา
9. สมาชิกมีสิทธิ์นำ�แขกรับเชิญเขามาในสถานออกกําลังกายของเรา โดยชำ�ระค่าธรรมเนียม
แขกรับเชิญที่ระบุไวในรายการราคาที่สถานออกกําลังกายหลักของท่าน ทั้งนี้ข้ีนอยู่กับ
ดุลพินิจของเรา

15. หากทานนําอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกสถานออกกําลังกายเขามา โปรดอยาบริโภค
ภายในสถานออกกําลังกายของเรา
16. ทานอาจนําสุนัขนําทางเขามาในสถานออกกําลังกายก็ได ผูดูแลอาจเขามาในสถานออกกําลัง
กายพรอมสมาชิกที่ตนดูแลได แตไมสามารถออกกําลังกายในสถานออกกําลังกายในขณะ
ท่ีกําลังดูแลสมาชิก
17. อยาใชสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานออกกําลังกายในขณะที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของ
แอลกอฮอล ยาตานการแข็งตัวของเลือด ยาแกแพ ยาปดกั้นเบตา (เวนแตทานไดแสดงใบ
อนุญาตทางการแพทย (medical clearance)) ยาเสพติด หรือยากลอมประสาท
18. อยาสูบบุหรี่ภายในหรือใกลกับทางเขาสถานออกกําลังกาย
19. โปรดออกจากสถานออกกําลังกายตรงเวลา ตามเวลาปดสถานออกกําลังกายที่ประกาศไว
20. เวนแตเราอนุญาต โปรดอยาถายรูป ภาพ ฟลม หรือวิดีโอสถานออกกําลังกายของเรา โดย
ใชอุปกรณบันทึกในรูปแบบใด รวมทั้งโทรศัพท หรือกลองถายรูป
21. ทานจะตองจายคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากทานหรือแขกของทานในขณะที่อยูในสถานออกกํา
ลังกาย
22. เราอาจให้ท่านทดลองใช้สถานออกกําลังกายสําหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกและบุคคลอื่นๆ

อุปกรณ พ้ืนฝกสอนและสตูดิโอ
23. โปรดใชอุปกรณตามวัตถุประสงคของอุปกรณนั้นๆ ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให ขอความชวย
เหลือหากทานตองการ โปรดอยานําอุปกรณของทานเขามาในสถานออกกําลังกายของเรา
อยาลืมแจงใหเราทราบหากอุปกรณของเราเสีย หรือไมปลอดภัย
24. อยาวางอาหารหรือกระเปาบนพื้นฝกสอนหรือสตูดิโอ
25. เฉพาะเครื่องดื่มในขวดพลาสติกหรือกระปองอลูมิเนียมบรรจุน้ําหรือเครื่องดื่มเกลือแรเทา
นั้น ที่นําเขามาวางบนพื้นฝกสอนและสตูดิโอได
26. โปรดคํานึงถึงผูอื่นดวยการนําลูกเหล็กยกน้ําหนักและอุปกรณไปวางที่เดิมหลังจากใชแลว
27. อุปกรณทั้งหมดในสตูดิโอและบนพื้นฝกสอนจะตองใชผาเช็ด โปรดเช็ดอุปกรณใหสะอาด
หลังจากใชแลว

คลาส
28. คลาสออกกําลังกายเปนกลุมจะตองมีการจองลวงหนา (ไมวาที่เคานเตอร
ประชาสัมพันธหรือทางออนไลน) เนื่องจากคลาสจํากัดจํานวนคนสูงสุดที่จะเขาเรียนได
ตารางเวลาและผูสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบล่วงหน้า บริษัทจะปิด
ประกาศรายละเอียดบนป้ายประกาศของสถานออกกำ�ลังกาย ในกรณีท่ีเปนไปได

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
30. หากท่านมาสายเกินกว่าห้านาทีสำ�หรับคลาสเป็นกลุ่ม ท่านจะไม่สามารถเข้าเรียนได้ เราตอง
การเริ่มคลาสตรงเวลาเนื่องจากเวลาของทานมีคา โปรดมากอนเวลาเล็กนอย อยาลืมอบ
อุนรางกายกอนที่จะออกกําลังกาย
31. ผูสอนของเราจะจํากัดจํานวนผูเขาเรียนเพื่อกําหนดจํานวนคลาส
32. โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดท่ีผูสอนอารมณดีของเราแนะนําทาน

ควร (ไมควร) สวมใสอะไร
33. ควรสวมใสชุดออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ไวตลอดเวลาในสถานออกกําลัง
กาย ตัวอย่างเช่น ต้องใส่เสื้อยืด /เสื้อ (ไม่มีการเปลือยอก) และรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา
รวมทั้งในเวลาที่เดินไปมาระหวางชั้นเรียนกับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จะไมใสรองเทาไดเฉพาะเมื่อ
ทานอยูในพื้นที่หองเปลี่ยนเสื้อผา สระวายน้ํา สปา หองเกลือ หองอบไอน้ํา หรือในหองสตู
ดิโอ มายด์แอนด์บอดี้
34. หากทานไมแนใจวาควรสวมใสอะไร โปรดถามทีมงาน เวอรจ้ิน แอ็คทีฟ

ล็อกเกอร ห้องเปลี่ยนเสืี้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
35. ล็อกเกอรจัดไวเพื่อเก็บเสื้อผาของทานในขณะท่ีใชสถานออกกําลังกาย (หากยังมีล็อกเกอร์
ว่าง) เราไมสามารถรับประกันไดวาการใชล็อกเกอรจะปองกันการลักขโมยหรือความเสียหาย
ตอสิ่งของของทาน
36. ล็อกเกอรจะสามารถใชไดเฉพาะสําหรับสิ่งของปกติิ เช่น เครื่องใช้ในยิม เครื่องสำ�อาง และ
เสื้อผ้าที่ท่านมีอยู่เมื่อมาถึงสถานออกกำ�ลังกาย อย่าเก็บสิ่งอื่นไว้ในล็อกเกอร์ หากกรณีที่มี
เหตุผลสมควรสงสัยวามีการใชล็อกเกอรสําหรับสิ่งอื่นแลว เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดล็อกเกอร์
นั้น และนำ�สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไป
37. ล็อกเกอรมีไวสําหรับใชเฉพาะในขณะที่ทานอยูในสถานออกกําลังกายเทานั้น เสื้อผาที่ทิ้ง
ไวในล็อกเกอรคางคืนจะถูกนําออกไป เวนแตทานไดจองล็อกเกอรเก็บรองเทาเปนการถาวร
เฉพาะสําหรับทานเทานั้น หากมิไดมีการเก็บไปภายใน 7 วัน เราจะบริจาคใหกับสาธารณกุศล
เชนเดียวกับทรัพยสินอื่นใดที่สูญหายและพบในภายหลัง
38. หองอาบน้ําใชเขาอาบไดทีละคนเทาน้ัน
39. ผ้าเช็ดตัวและชุดสมาชิกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทั้งหมดจะต้องคืนไว้ตรงที่กำ�หนดไว้ในห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า หากมิได้มีการคืนผ้าเช็ดตัวหรือชุดสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เราสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่าผ้าเช็ดตัวและชุดดังกล่าวจากท่าน

การฝกสอนสวนบุคคล
40. เฉพาะมืออาชีพด้านการออกกําลงักายของสถานออกกําลังกาย เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เทานั้นที่
จะสามารถใหการฝกสอนสวนบุคคลในสถานออกกําลังกายของเราได โปรดอยานําผูฝก
สอนของทานเองเขามาในสถานออกกําลังกายของเรา

ความปลอดภัย
41. โปรดอยายุงเก่ียวกับประตูหรือทางออกหนีไฟโดยไมจําเปน
42. โปรดติดตามประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่ติดไว้ที่สถานออกกําลังกายของ
เรา โปรดแจงใหทีมงาน เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ทราบหากทานมีอาการเจ็บหรือไดรับบาดเจ็บกอน
จะออกจากสถานออกกําลังกายไป
43. ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีประกาศ โปรดคอยรับฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่
ของสถานออกกําลังกายตลอดเวลา หากทานไมอพยพเมื่อไดรับการรองขอ เราจะถือวาเปน
กรณีผิดระเบียบการฉบับนี้อยางรายแรง

สุดทายแต ไมใชทายสุด
44. เวอรจิ้น แอ็คทีฟ อาจถายรูป/ภาพของสถานออกกําลังกายและสิ่งอํานวยความสะดวก
(รวมทั้งสมาชิก) เปนครั้งคราว เราจะพยายามอยางดีที่สุดเพื่อขอความยินยอมจาก
ทานกอน (เพื่อที่ทานจะไดแตงตัวใหพรอม) แตอาจจะไมเปนเช่นนั้นเสมอไป เราสงวนสิทธิ์
ในการใช้รูปถ่าย/ภาพเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน เราใช้กล้อง
CCTV ในการติดตามเหตุการณความเปนไปในสถานออกกําลังกายของเรา
45. รายการราคาของสถานออกกําลังกายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว
46. เราสงวนสิทธิ์ที่จะใชดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการอนุมัติใบสมัครสมาชิก
47. จงเคารพสมาชิกคนอื่นๆ ของสถานออกกําลังกาย แขกและเจาหนาที่ของเราเสมอ
โปรดใชสถานออกกําลังกายในลักษณะที่ไมเปนการรบกวน ทําลาย หรือบ่ันทอน
ประสบการณของบุคคลใด

