Kontrakt för GYMMET:
Detta avtal gäller mellan Gymmet i Oskarshamn AB 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 på 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 på gymmet är 15 år
och alla som tecknar avtal som är under 18 år måste ha med sig målsman vid inskrivning för
underskrift. Vid skador i lokalen eller på utrustning ta genast kontakt med ansvariga.
Gymmets öppettider är 05.00-23.00 veckans alla dagar.

Trivselregler:
• Medlemskapet är personligt och att låna ut sin tag eller att släppa in personer utan
medlemskap är inte tillåtet. Tagen löser man vid tecknande utav avtal ut för en
depositionsavgift på 150kr som man sedan vid avslutat medlemskap får tillbaka vid
återlämning. Tappar man bort sin tag får man lösa ut en ny för samma summa.
• 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 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.
• Att bortföra gymmets ägodelar från lokalen är ett avtalsbrott.
• Jag ska ställa tillbaka vikter och annan utrustning på sin plats efter jag har använt
dem.
• Endast medlemmar får vistas på gymmet om inte ägarna har tillfrågats och godkänt
annat.
• Medtagna väskor eller andra tillhörigheter förvaras i omklädningsrummen eller i de
avsedda hyllorna inne i gymmet.
• Vid misstanke om att icke medlemmar vistas på gymmet ska jag genast kontakta
ägarna.
• Jag ska alltid registrera min egen tag vid ankomst även om vi kommer flera stycken
tillsammans.
• Stickprover för medlemskontroll kommer ske kontinuerligt.

Avtalsform:

Årskort:___

Månadskort:___

Avtalstid:_____________________________________
Betalningssätt:

Autogiro:___

Faktura:___

Kontant:___

Kort:___

Obs! Vid faktura via post tillkommer en faktureringsavgift på 30 kr
Vid Autogiro dras _____kr i månaden under en period på 12 månader med förlängning om avtalet ej
sägs upp efter det är det en månads uppsägningstid. Vid avtalsbrott betalas inga dragningar tillbaka.

Namn:__________________________________________
Personnummer:___________________________________
Adress:__________________________________________
Postadress:_______________________________________
Telefonnummer:___________________________________
E-post:_______________________________________
Medlemsnummer:________________________________

Jag accepterar avtalet och intygar med min namnteckning att jag förstått dess
innebörd:

___________________________

___________________________

Datum och Namnteckning utav ovanstående

Gymmet i Oskarshamn AB underskrift

Målsmans underskrift för medlem under 18 år:____________________________________

