Kontrakt för GYMMET 2020
Detta avtal gäller mellan Uffes gym Kraftverket och undertecknad. Via detta avtal förbinder jag mig till att
följa nedanstående regler bryter jag mot dessa har ägarna rätt att avsluta mitt medlemskap från gymmet med
omedelbar verkan och inga avgifter betalas tillbaka. Avtalet börjar gälla från det datum det undertecknas
fram tills den angivna bindningstiden går ut, frysning utav avtalet är inte möjligt. Åldersgräns för att träna på
gymmet är 16 år och alla som tecknar avtal som är under 18 år måste ha med sig målsman vid inskrivning
för underskrift. Barn mellan 12-15 får träna gratis om anhörig är medlem men får inte träna utan vuxet
sällskap. Barn under 12år får endast vistas på gymmet med målsman och inte träna med vikter eller
maskiner med vikter. Vuxna som har med sig barn måste se till så att dom inte stör övriga i lokalen.

Gymmets öppettider är 06.00-22.00 veckans alla dagar.
Trivselregler:

• Medlemskapet är personligt och att visa eller tala om sin kod för icke medlemmar är inte tillåtet.
• Jag ska omgående kontakta ansvariga vid defekter i lokalen samt vid misskötsel/avtalsbrott utav andra
medlemmar.

• Det är förbjudet att använda uteskor inne i gymmet.
• Jag ska lämna gymmet i gott skick efter mig och se till att dörren låses när jag går oavsett om det
fortfarande är folk kvar eller ej.

•
•
•
•
•

Jag stänger av allt som är elektriskt och släcker och låser om jag är sist kvar.

•
•
•
•
•
•
•

Att bortföra gymmets ägodelar från lokalen är ett avtalsbrott.
Jag ska torka av och ställa tillbaka vikter och annan utrustning på sin plats efter jag har använt dem.

Jag ansvarar själv för mina värdesaker.
Håll en okej ljudnivå i gymmet och respektera de andra medlemmarna.
Alkohol, rökning, droger och dopningspreparat är ej tillåtet i området.
Träning sker på egen risk och felanvändning utav utrustning kan leda till kroppsskador vilket ägarna ej
tar ansvar för.

Endast medlemmar får vistas på gymmet om inte ägarna har tillfrågats och godkänt annat.
Medtagna väskor eller andra tillhörigheter förvaras i hallen eller i de avsedda hyllorna inne i gymmet.
Vid misstanke om att icke medlemmar vistas på gymmet ska jag genast kontakta ägarna.
Stickprover för medlemskontroll kommer ske kontinuerligt.
Gymmedlemmar får ta med utomstående som är intresserade av att börja träna en gång gratis för att
prova på, om man tar med någon fler gånger ska dagskortsavgift betalas.

Avtalsform: Årskort:______kr Halvårskort:______kr 3 månaders kort:_____kr
Månadskort:______kr Veckokort_____kr. Dagskort______kr
Avtalstid:_____________________________________
Betalningssätt: Överenskommelse:_____kr/mån Faktura:___ Kontant_____
bankgiro:______ swich:______
Medlemskap i KIF är obligatoriskt (ej 1v. och dag) 100kr enskild 200kr familj
Bankgiro:. 365-4522

Swich:123 260 3223

Obs! Vid faktura via post tillkommer en faktureringsavgift på 30 kr
Vid avtalsbrott betalas inga avgifter tillbaka.

Namn:__________________________________________
Personnummer ej 4sista_________________________________
Adress:__________________________________________
Postadress:_______________________________________
Telefonnummer:___________________________________
E-post:______________________________________
Jag accepterar avtalet och intygar med min namnteckning att jag förstått dess
innebörd:

________________________________.
Datum och Namnteckning utav ovanstående

_________________________
Uffes gym Kraftverket

Målsmans underskrift för medlem under 18 år:___________________________________

