
“BANZAI - FITNESS” ФИТНЕС 

КЛУБТАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІНЕ КІРУ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ:  

  

“Banzai - Fitness” желісінің кез келген фитнес клубтары мен жаттығу залдарының 

аумағындағы барлық клиенттер, қонақтар мен кез келген үшінші тұлғалар “Banzai - Fitness” 

фитнес клубтарының желісіне кірудің осы ережелерін орындауға міндетті. Осы ереже 

түбегейлі болып табылмайды, яғни “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің әкімшілігі 

оларды кез келген уақытта бір жақты тәртіппен толықтыруға және өзгертуге құқылы. Егер 

сіз біздің залдар желісінің клиенті болсаңыз, осы ережелермен мұқият зерттеп шығып, 

танысыңыз, өйткені бұл біздің барлық келушілеріміздің жеке дара жауапкершілігі болып 

табылады. 

 

“Banzai - Fitness” фитнес клубтарының желісі әрбір нақты алынған зал немесе клуб сияқты 

клиенттің немесе әлеуетті клиенттің және қонақтың, сондай-ақ біздің фитнес клубтардың 

аумағында болған кез келген үшінші тұлғаның кез келген уақытта осы қағидалардың қандай 

да бір ережелерін білмегені үшін жауапкершілік көтермейді. Осы Ереженің қандай да бір 

ережелерін білмеуі оларды сақтауда толық көлемде жауапкершіліктен босатпайды. “Banzai 

- Fitness” фитнес клубтары желісінің ережелерімен және кез келген басқа мүдделі 

тұлғалармен алдын ала танысу мүмкіндігі үшін біз осы Ережелерді banzai.kz сайтында 

жариялаймыз. 

 

1. BANZAI - КЛУБ КАРТАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ: 

Біздің барлық клиенттерімізге SILVER және GOLD деңгейіндегі барлық КҮНДІЗГІ лимиттік 

және лимитсіз абонементтердің уақытының шектеулі екенін естеріне саламыз. Сізден 

уақытында келуіңізді, жаттығуды аяқтауыңызды және фитнес клубтың үй-жайынан таңдаған 

абонементке сәйкес уақыттан кешіктірмей шығуыңызды сұраймыз. Есіңізде болсын, Егер 

Сіз таңдалған абонемент уақытына сәйкес жаттығуды аяқтауға үлгермесеңіз, жүйенің 

автоматты түрде 2-ші жаттығуды алатыны (айлық абонементтер үшін) және 1000 теңге 

мөлшерінде қосымша төлеу (лимитсіз абонеменеттер үшін) керектігі есіңізде болсын. Бас 

тартқан немесе келісім бермеген жағдайда, фитнес клуб әкімшілігі “Banzai - Fitness” фитнес 

клубтар желісінің кез келген клубына белгісіз мерзімге баруға рұқсат беруден бас тартуға 

құқылы. 

Келген кезде - “Banzai - Fitness” фитнес клубтарының аумағына клубтық картаны көрсетпей 

кіруге қатаң тыйым салынады. “Banzai” клубтық картасы тіркеу кезінде бір рет беріледі және 

абонементті келесі төлеген кезде “Banzai” фитнес клубының рецепциясында толтырылады. 

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН: төлем мобильді қосымшалар арқылы, QR код арқылы 

ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ. Төлем қолма-қол ақшамен немесе банктік карталармен (VISA және 

MASTER CARD) жүзеге асырылуы мүмкін. Қолайсыздық үшін кешірім өтінеміз! 

Клубтық карта атаулы болып табылады және оны кіру үшін кез-келген басқа адамдар 

пайдалана алмайды. Клубтық картаны басқа біреуге беру фактісі анықталған жағдайда, 

әкімшілік картаны алып қою және жаттығудың күшін жою құқығын өзіне қалдырады. 

 



“Banzai-Silver” деңгейіндегі клубтық карта Сіз оны сатып алатын бір ғана фитнес-клубта 

пайдалануға арналған және “Banzai - Fitness” желісінің басқа клубтарында 

ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ. Тек “Banzai-Gold” деңгейіндегі карта ғана осындай артықшылық 

береді.  

“Silver” деңгейіндегі абонемент бірінші келген күннен бастап бір күнтізбелік айға жарамды. 

Ауырып қалған немесе іссапарда болған жағдайда, абонемент айына 1 рет 10 күнтізбелік 

күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін. Ұзақ мерзім келмеген кезде қалған келу 

уақыты жойылады. Абонементті телефон нөмірі бойынша алдын ала қоңырау шалумен 

тоқтатуға немесе біздің фитнес клубтардың рецепциясында алдын ала ескертуге болады. 

Барлық лимитсіз абонементтерде абонементті «ұзарту» немесе «ұстау» опциясы жоқ. 10 

күнтізбелік күннің ішінде жаңа абонементке төлеген кезде - барлық өтпеген негізгі 

жаттығулар ауыстырылады, қосымша жаттығулар (алдыңғы ауысулардан) жойылады. 

 

Клубтық картаны жоғалтып алған жағдайда, клиент оны бұғаттау үшін дереу фитнес-клуб 

әкімшілігімен байланысуы керек. Клубтық картаны қайта шығару құны барлық қалған 

келулерді ауыстырумен 1000 теңгені құрайды. 

 

Есіңізде болсын! “Banzai - Fitness” клубтық картасын пайдалану ережелерін және 

абонеменетті сатып алар алдында келу ережелерін міндетті түрде оқып шығыңыз. 

Төленген абонементтер қайтаруға жатпайды. 

 

2. BANZAI FITNESS КЛУБТАРЫНА КЕЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

 

14 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА жеке жаттығулары болмаса, “Banzai - Fitness” фитнес 

клубының нұсқаушысымен кіруге тыйым салынады. Сіздің балаңыз біздің кез келген фитнес 

клубқа бірінші рет барар алдында толық консультация алу үшін “Banzai - Fitness” 

клубтарының рецепциясымен міндетті түрде хабарласыңыз. 

 

Естеріңізге саламыз! Біздің клиенттеріміз үшін қауіпсіздік режимі мен сервисті қолдау 

мақсатында “Banzai - Fitness” фитнес клубтарының желісі әйелдердің киім ауыстыратын 

бөлмелері мен душ кабиналарынан басқа залдың барлық үй-жайларында бейнебақылау 

жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Құқық тәртібі бұзылған жағдайда, бейне материал 

полицияға беріледі, бейне материалды өз бетінше немесе әкімшілік арқылы қарау МҮМКІН 

ЕМЕС. 

 

Есіңізде болсын! Заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Жоғалтып алу, ұрлау фактісі 

анықталған жағдайда, тіпті егер заттарыңызды жай ғана ұмытып кетсеңіз - “Banzai - Fitness” 

желісі клубының әкімшілігі ешқандай жауапкершілік көтермейді, залал өтелмейді! 

 

Байқап көру жаттығуына сатып алғаннан кейін немесе өзіңіз таңдаған абонементті сатып 

алғаннан кейін, сондай-ақ әрбір келген кезде Сізге киім ауыстыратын бөлмеде киіміңізді 

ауыстыру үшін шкафтың кілтін алу керек. Кілт залдар рецепциясындағы Сіздің 

қолданыстағы абонементіңізге айырбасқа беріледі. Есіңізде болсын! Клуб қонақтары мен 



клиенттері клуб аумағында болған кезеңде - Сіздің барлық көше киімдеріңіз, аяқ киіміңіз, 

сөмкелеріңіз киім ауыстыруға арналған шкафтарда сақталуы тиіс. 

 

Шкафтың кілттерін жоғалтпауға тырысыңыз және оны арнайы белдікте қолыңыздың 

білегіне киіп жүріңіз. Шкафтың немесе локердің кілтін жоғалтып алған, сондай-ақ жалға 

алған сүлгілерді жоғалтып алған жағдайда әкімшіге хабарласу қажет. Жоғалтып алған 

жағдайда, прейскурантқа сәйкес “Banzai - Fitness” фитнес клубының әкімшілігі белгілеген 

өтемақыны төлеу қажет. 

 

Клиент барынша қонымды сақтық танытуға, әрдайым фитнеске арналған спорттық киіммен 

және таза ауыстырылатын аяқ киіммен (джинсымен, көше киімімен және қауіпсіз 

емес/қорғалмаған аяқ киіммен: ашық сланцыда немесе табаны тайғанақ аяқ киіммен 

жаттығуға тыйым салынады) жаттығуға міндетті. Мұқият болыңыз және ескертпе 

жазбалардың, тақтайшалардың, нұсқаулықтардың талаптарын, әкімшілік пен 

нұсқаушылардың/фитнес клуб жаттықтырушыларының ережелері мен ұсынымдарын 

сақтаңыз. 

 

Этикетті сақтаңыз және жаттығу құрылғылары мен спорттық жабдықтарға ұқыпты қараңыз. 

Жаттығу аяқталғаннан кейін спорттық құрал-саймандарды арнайы бөлінген орындарға 

қайтару қажет. Жаттығу залына келушілер пайдаланылатын жабдық пен мүкәммалдың 

жоғалғаны немесе бүлінгені үшін материалдық жауапкершілік көтереді. 

 

Жаттығулардың қауіпсіздігі мақсатында жаттығуды сынған және/немесе ақаулы жабдықпен 

жалғастыруға немесе кірісуге тыйым салынады. Қолданар алдында спорттық жабдықты 

тексеріңіз. Егер Сіз жаттығу құрылғысымен қалай жұмыс істеу керектігіне сенімсіз болсаңыз, 

Сіз әрқашан біздің фитнес клубтың нұсқаушыларына келіп, кеңес ала аласыз. 

 

Денсаулық қауіпсіздігі мақсатында фитнес клубтың жаттықтырушысы/нұсқаушысы, егер 

оның дене шынықтыру деңгейі таңдалған жаттығудың қойылған жүктемелерінің деңгейіне 

сәйкес келмесе, клиентті, әлеуетті клиентті және қонақты жаттығуға жібермеу құқығын өзіне 

қалдырады. 

 

Еркін салмақпен жаттығулар (гантельдер, гирлер, штангалар және т.б.) қатаң белгіленген 

жерлерде орындалуы тиіс. Қажет болған жағдайда, Сіз әрқашан 

Жаттықтырушылардан/Нұсқаушылардан спорттық жабдықтармен жұмыс істеу ережелері 

туралы кеңес ала аласыз. 

 

“Banzai - Fitness” фитнес-клубы клиенттердің, әлеуетті клиенттердің және фитнес-клуб 

желісі қонақтарының денсаулығына төмендегідей жағдайларда жарақат алу мүмкіндігі үшін 

жауап бермейді: 

 

• “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің ережелерін бұзған кезде.  

• “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің жаттықтырушысынсыз/нұсқаушысынсыз 

жаттығу кезінде. 



• Спорттық жабдықтармен қауіпсіздік ережелерін сақтамаған кезде.  

• Жаттығу залының аумағынан тыс жерде жарақат алғаны үшін.   

• Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттерінен алған жарақаттары үшін.  

• “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің аумағында келушінің кінәсінен болған 

жарақаттар мен денсаулығының нашарлауы үшін. 

 

Фитнес клуб әкімшілігінің алдын ала келісімінсіз қандай да бір жаттығу құрылғыларын өз 

бетімен жылжытуға тыйым салынады. Сондай-ақ кез-келген спорттық жабдықты 

және/немесе жабдықты еденге лақтыруға қатаң тыйым салынады. 

 

“Banzai - Fitness” фитнес клубтарының желісіне тиесілі кез келген мүлікті, спорттық 

жабдықты, спорттық мүкәммалды, оның бөліктерін немесе элементтерін қоса алғанда, 

оларды жаттығу залдары аумағының шегінен тыс жерге шығаруға, әкетуге тыйым 

салынады. Ұрлық фактісі анықталған жағдайда, біз клубтық мүшеліктің пайдаланылмаған 

бөлігінің сомасын қандай да бір өтемсіз шартты дереу бір жақты тәртіппен бұзу құқығын 

өзімізге қалдырамыз. 

 

“Banzai - Fitness” фитнес клубтарының желісі клиенттердің өзінің, әлеуетті клиенттердің, 

қонақтардың немесе кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде 

келтірілген зиян, жеке мүлікті бүлдіру немесе ұрлау, сондай-ақ клиенттің, әлеуетті клиенттің 

немесе “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісі қонақтарының денсаулығына немесе 

өміріне зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді. 

 

“Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің аумағында кез келген уақытта темекі шегуге, 

спирттік/алкогольдік ішімдіктер мен есірткі заттарын тұтынуға қатаң тыйым салынады! 

Сондай-ақ фитнес клубтар желісінің аумағында мас күйінде және/немесе есірткі әсерінде 

болуға қатаң тыйым салынған. Клиентте, әлеуетті клиентте немесе фитнес клуб қонағында, 

сондай-ақ бірге жүретін адамдарда алкогольдік және/немесе есірткілік мас болу 

белгілерінің болуына күмән туындаған кезде Әкімшілік жаттығулардан шеттету, құқық 

қорғау органдарының қызметкерлерін шақыру шараларын қолдануға құқылы:. 

 

Клиенттің немесе қонақтың біздің залдар желісінің аумағына айналадағылардың 

денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатер төндіретін кез келген қару түрлерін, жарылғыш, 

уландырғыш және есірткі заттарын және кез келген басқа заттарды алып кіруге құқығы жоқ. 

Күдік туындаған жағдайда, Әкімшілік клиентке немесе клуб қонағына немесе кез келген 

басқа ілесіп жүретін адамға жеке заттарын тексеру үшін оларды өз еркімен көрсетуді 

ұсынуға құқылы. Егер осы тармақта көрсетілген заттар табылған кезде фитнес клубтың 

әкімшілігі келісімшартты дереу бұзуға және “Banzai - Fitness” фитнес клубтарының кез-

келгеніне кіруге тыйым салуға құқылы. Қалған жаттығулар өтелмейді. 

 

“Banzai - Fitness” клубтары желісінің барлық клиенттері мен қонақтары байқап көру 

жаттығуына келген кезде, сондай-ақ мүшелікті тіркеу немесе қайта тіркеу кезінде 

сәйкестендіру және қауіпсіздік жүйесі үшін дербес деректерді өңдеуге автоматты түрде өз 

келісімін береді. Сондай-ақ “Banzai - Fitness” фитнес клубтарының желісінен e-mail, SMS, 

Whatsapp және басқа да пайдалы және өзара мүдделі ақпаратты тарату арналары арқылы 

ақпараттық және жарнамалық контентті алуға өз келісімін береді. 

 



Естеріңізге саламыз! “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің аумағында 

фотосессиялар мен селфи жасаушы, сондай-ақ қандай да бір спорттық іс-шараларға 

қатысатын “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің клиенттері мен қонақтары барлық 

материалдарды: “Banzai - Fitness” фитнес клубтар желісінің айрықша меншігі болып 

табылатын фотосуреттерді, әлеуметтік желілерге тарату үшін бейнелер мен 

аудиожазбаларды, полиграфиялық және жарнамалық компанияларды пайдалануға 

автоматты түрде рұқсат береді.  

 

“Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің клиенттеріне, әлеуетті клиенттеріне және 

қонақтарына “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің әкімшілігі тарапынан тиісті 

рұқсатсыз “Banzai - Fitness” фитнес клубтары желісінің кез келген аумағында кез келген 

кәсіпкерлік қызметті жүргізуге қатаң тыйым салынады. 

 

Қажет болған жағдайда, жаттығу залдары желісінің барлық клиенттерінің қауіпсіздігі мен 

жайлылығын қолдау мақсатында әкімшілік кез келген уақытта және бір жақты тәртіппен осы 

Ережелердің кез келген тармағын өзгертуге және осы Ережелерге жаңа тармақтар енгізуге 

құқылы. 

 

Есіңізде болсын! Фитнес клубтың әкімшілігі түсініктеме берместен, залдың абонементі мен 

клубтық картаны жазбауға немесе оның күшін жоюға құқылы. Ақшалай өтемақы өтелмейді. 

 

 

Құрметпен,  

“Banzai - Fitness” фитнес клубтар желісінің әкімшілігі! 


