AVTALSVILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I IF FRISKIS&SVETTIS NORRKÖPING
1 DEFINITIONER
A. Föreningen: IF Friskis&Svettis Norrköping (orgnr. 825002-0495).
B. Medlemmen: En fysisk person som har ingått detta avtal skriftligen med Föreningen och har erlagt
medlemskapsavgift.
C. Medlemsvillkor: Avser detta dokument ”Avtalsvillkor för medlemskap i IF Friskis&Svettis Norrköping”
och de villkor som uppställs här.

2 MEDLEMSKAPET
Medlemskap är en förutsättning för att kunna köpa träningskort i Föreningen. Genom att Medlemmen
undertecknar sitt träningskort godkänner denne följande villkor.
Det är Medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterad avseende aktuell information vilken förmedlas genom
bland annat Föreningens hemsida och Föreningens lokaler samt genom nedanstående Medlemsvillkor.
Medlemskapet löper per kalenderår och giltigt medlemskap krävs för att kunna nyttja träningskort.
En person har från och med år två (2) som Medlem rösträtt på Föreningens årsmöte.
Medlemmen är olycksfallsförsäkrad via Svedea.
Endast Föreningens avtalsbundna samarbetspartners får bedriva verksamhet i våra lokaler.
3 TRÄNINGSKORT
Träningskortet är personligt och får således inte nyttjas av annan än Medlemmen själv. Träningskortet ska
hanteras som en värdehandling och ska, i det fall Föreningens personal begär det, kunna styrkas med giltig
id-handling. Borttappat kort ska spärras för att undvika obehörig användning av kortet. Borttappat kort
ersätts mot en kostnad av 50 SEK.
Föreningen gör årligen en översyn av kortpriser och kortstruktur och förbehåller sig rätten att ändra dessa.
Förändringar av detta slag meddelas senast 30 dagar före dess ikraftträdande på Föreningens hemsida.
Träningskortets löptid kan frysas i någon av föreningens receptioner mot en kostnad av 100 SEK. Start- och
slutdatum för frysningsperioden måste anges vid betalning. Vid skada eller sjukdom är frysning av
träningskort kostnadsfritt. Medlem måste i det sistnämnda fallet uppvisa ett läkarintyg som specificerar
den period som träningskortet inte kan komma att nyttjas.
Överlåtelse av träningskort kan ske och då mot en kostnad av 300 SEK. Överlåtelse är dock inte möjlig
avseende träningskort köpta med delbetalning eller personalvårdsförmån. Personen som tar över kortet
måste lösa eget medlemskap för 100 SEK per kalenderår. Både den Medlemmen som överlåter
träningskortet och den Medlemmen som övertar kortet ska vara på plats samtidigt i någon av Föreningens
receptioner vid överlåtelsen.
Återköp av träningskort ska genomföras senast inom sju (7) arbetsdagar från inköpsdatum och mot
uppvisande av kvitto. Summan som återbetalas motsvarar kortets inköpspris exklusive antal
träningstillfällen á engångspris fram till återköpets genomförande. Medlemsavgiften återbetalas ej.

4 ÅLDERSGRÄNSER
För de olika träningsformerna har Föreningen satt upp olika åldersgränser. Vi förbehåller oss rätten att
revidera dessa. Denna typ av revideringar meddelas på Föreningens hemsida senast 30 dagar före de träder
i kraft. Följande åldersgränser gäller om inte annat meddelats enligt ovanstående av Föreningen:
Instruktiva pass, Gym samt Cirkelgym: Gäller fr.o.m. året Medlem fyller 13 år.
Övrig gruppträning: Gäller fr.o.m. året medlem fyller 10 år. Barn 10-12 år tränar i målsmans sällskap. (Vi
rekommenderar att Medlem är minst 150 cm lång på Spinning och Indoor Walking).
Junior: 6-12 år. Gäller fr.o.m. året Medlem fyller 6 år.
Familjefys: 6-12 år. Gäller fr.o.m. året Medlem fyller 6 år.
Jympa Familj: 2-6 år. Gäller fr.o.m. året Medlem fyller 2 år.
Student: 13-19 år. Fr.o.m. dagen Medlem fyller 20 år måste giltigt studentbevis kunna uppvisas.
Pensionär: Gäller fr.o.m. dagen Medlem fyller 65 år eller mot uppvisande av giltigt intyg från
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
5 BOKNING OCH INCHECKNING
All träning sker i mån av plats. Medlemmen ska alltid checka in och ha med sig giltig biljett med sitt namn
på. Bokning av pass och instruktörer sker via schemat som finns på Föreningens hemsida och i
Bokningsappen. Medlemmen ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Föreningens bokningsvillkor.
6 TRIVSEL
Föreningen eftersträvar trivsamma träningsanläggningar. Trivselregler för hallar, gym och omklädningsrum
finns uppsatta i lokalen. Medlemmen förbinder sig att följa dessa (se Bilaga A och Bilaga B). Föreningens
lokaler är kameraövervakade.
7 DOPNING
Föreningen har nolltolerans mot doping. Dopingkontroller genomförs slumpmässigt.
8 ÖPPETTIDER OCH TILLGÄNGLIGHET
Stängningstiderna anger det klockslag som Medlemmen senast ska ha lämnat lokalen. I City stänger kassa
och ytterdörr 30 minuter innan stängningstiden.
Träningsutbud och öppettider reduceras under sommar och helgdagar. Pass kan med kort varsel ställas in
eller ersättas med annan intensitet.
På Ingelsta har vi flexibelt gym. Medlemmen ansvarar för att hålla sig uppdaterad om samt följa regler
gällande Föreningens flexibla gym ( se Bilaga C). Förändringar gällande dessa regler meddelas på
Föreningens hemsida senast 30 dagar före de träder i kraft.

9 MISSKÖTSAMHET OCH ANNAT VILLKORSBROTT

Medlem som ej följer Föreningens Medlemsvillkor eller utför annan grov misskötsamhet riskerar att bli
avstängd från träning inom Föreningen utan återbetalning alternativt bli utesluten som medlem.

BILAGOR
Bilaga A: Trivselregler för hallar, omklädningsrum och gym - Ingelsta.
Bilaga B: Trivselregler för hallar, omklädningsrum och gym - City.
Bilaga C: Flexibelt gym – Ingelsta.

