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För att kunna träna och köpa ett träningskort hos oss måste du samtidigt lösa medlemskap i
föreningen.

1.1

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan.

1.2

Som medlem i Friskis&Svettis Lomma har du tillgång till olika medlemsförmåner, se
www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap. Du tränar, i mån av plats och till rabatterat
pris i övriga F&S-föreningar.

1.3

Medlemsavgift erläggs årligen och per kalenderår. Återbetalning av medlemsavgift kan
inte ske.

1.4

Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring, mer information finns på
www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap.

1.5

Förutom vad som anges i detta medlemsavtal och i våra trivselregler är varje medlem
skyldig att följa Friskis&Svettis Lommas stadgar. Stadgarna anger bland annat att
Friskis&Svettis Lomma har rätt att avslå ansökan om medlemskap för den som kan antas
komma att motarbeta eller medvetet skada Friskis&Svettis Lommas ändamål eller
intressen. Du hittar våra trivselregler och stadgar på
www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap.

1.6

Medlem kan uteslutas i enlighet med vad som anges i stadgarna. En uteslutning innebär
att ditt medlemskap och träningskort upphör att gälla. Återbetalning av medlemsavgift
och träningskortets kostnad kan inte ske.

1.7

En medlem som har fått tre varningar (varningar p.g.a. att inte ha deltagit i ett bokat pass)
under 30 dagar spärras för att boka plats på gruppass men du kan fortfarande checka in på
gymmet och få en dropin-plats på gruppass. De 30 dagarna räknas från den tidigaste
varningen, när den upphör går det att boka igen.
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2.1

Träningskortet är personligt. Träningskort kan överlåtas till annan person. Den som
övertar träningskortet kan inte överta medlemskapet och måste därför betala egen
medlemsavgift.

2.2

Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare godkänna att du blir registrerad, blir
medlem och köper träningskort.

2.3

Pris för träningskort framgår på www.friskissvettis.se/lomma/priser.

2.4

Ditt träningskort gäller hos Friskis&Svettis Lomma. Köper du Sverigekortet blir du
medlem hos Friskis&Svettis Lomma och får behörighet att träna på alla Friskis-föreningar
i hela Sverige.

2.5

Förlorat träningskort kan ersättas mot en administrativ avgift.

2.6

Träningskortet måste alltid registreras i våra läsare för att du ska få träna.

2.7

Träningskort garanterar inte plats, du tränar alltid i mån av plats.

2.8

All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Alla barn och ungdomar under 18 år
tränar under vårdnadshavares ansvar.
För våra åldersgränser se www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap.

2.9

Vår träning och vad vi erbjuder, vårt schema, våra bokningsregler och annan information
om träningen framgår www.friskissvettis.se/lomma.

2.10

Det åligger dig som medlem att vid träning följa våra vid var tid gällande trivselregler
som finns på www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap.

2.11

Doping. Föreningen accepterar ingen doping och följer Riksidrottsförbundets
antidopingpolicy. Slumpvisa dopingkontroller förekommer. Den som gör sig skyldig till
doping blir avstängd.

2.12

Frysning av kort görs endast mot läkarintyg upp till 12 månader.

2.13

För köp av träningskort med särskilda villkor t.ex. studerande eller pensionär, se
www.friskissvettis.se/lomma/priser.
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3.1

Alla medlemmar som fyllt 18 år och har ett träningskort som ger behörighet till träning på
gymmet har tillgång även på obemannad tid. Gäller Träningskort och Gymkort samt
Klippkort (ej medlemsklipp ”3 klipp”).

3.2

Att träna på obemannad tid innebär ett förtroende och ansvar. Vid missbruk förlorar du
omedelbart rätten till att träna på obemannad tid.

3.3

Ditt Träningskort/Gymkort/Klippkort ger tillträde till att öppna första dörren i entrén. Du
ska alltid dra ditt kort i läsaren i dörren under obemannad tid även om dörren är öppnad.

3.4

För att kunna få tillträde genom dörr nummer två måste du begära och få en
användaridentitet i ansiktsigenkänningssystemet.

3.5

Du får inte släppa in obehöriga i Friskishuset.

3.6

Under obemannad tid har du inte rätt att beträda andra utrymmen än gymmet,
omklädningsrum och sanitetsutrymmen.

3.7

Du ska veta var utrymningsvägarna finns.

3.8

Utlöser du larmet utan anledning får du stå för utryckningskostnaden som uppkommer.

3.9

Klockan 23:00 ska du vara ute ur Friskishuset som då stängs och larmas.
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4.1

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande policy, se länk till pdfdokument på www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap (Policy för behandling av
personuppgifter).

5.1

Friskis&Svettis Lomma har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringarna träder
i kraft från och med 45 dagar efter det att de publicerades på
www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap. Om ändringen är till väsentlig nackdel för
dig som medlem har du rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid från det
att ändringen publicerades på www.friskissvettis.se/lomma/ditt-medlemskap.

5.2

Svensk rätt gäller för detta Avtal.
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