Dina medlemsvillkor
Hej! Välkommen till Sveriges största idrottsförening.
Stora delar av vår träningsverksamhet drivs av ideellt engagerade funktionärer (ledare, tränare
och värdar), vilket gör oss unika. För att träna hos oss behöver du vara medlem i idrottsföreningen
Friskis&Svettis Stockholm. När du köper eller förlänger ditt medlemskap och träningskort hos oss
behöver du godkänna våra medlemsvillkor för att kunna använda ditt träningskort.

Vår idé

Friskis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Friskis&Svettis är
en värderingsstyrd organisation vilket betyder att våra värderingar ligger till grund för all vår träning
och allt vi gör. Läs mer om våra värderingar på vår hemsida.

Att träna hos oss

Vårt träningsschema påverkas av tillgången på funktionärer och under storhelger samt sommartid
kan våra öppettider vara reducerade. Ibland behöver vi också stänga anläggningar tillfälligt för
underhåll och renovering. Utebliven träning av dessa skäl ersätter vi inte. Friskis&Svettis Stockholm
ansvarar heller inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter som beror på omständighet
utanför vår kontroll. När du tränar hos oss eller vistas på våra anläggningar är du olycksfallsförsäkrad
via Svedea. Försäkringen gäller även under din resa direkt till och från träningen.

Ditt ansvar

Friskis&Svettis Stockholm verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö. Olämpligt
uppförande som exempelvis trakasserier, aggressivt beteende eller hot mot såväl medlemmar,
funktionärer och personal kan leda till avstängning. Även överträdelse av våra trivselregler, stöld
samt doping kan leda till avstängning.
Dopingkontroller förekommer på alla våra träningsanläggningar. Vi tillämpar Riksidrottsförbundets
föreningsregler och deras dopingpolicy. Vi har även nolltolerans mot alkohol och droger.

Policys

På vår hemsida kan du läsa mer om våra olika villkor och policys:
●
Trivselregler
●
Fotopolicy
●
Villkoren för ditt träningskort (inklusive autogiro)
●
Integritetspolicy

Ändringar i medlemsvillkoren

Friskis&Svettis Stockholm har rätt att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring
träder i kraft informeras du alltid om ändringen på vår hemsida eller via e-post (det är ditt ansvar
som medlem att se till att vi har uppdaterad och riktig information om din e-post). Du har från
den dagen rätt att inom 30 dagar säga upp ditt medlemskap och träningskort med 30 dagars
uppsägningstid.

www.friskissvettis.se/Stockholm/Dittmedlemskap/Medlemsvillkor

