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MEDLEMSAVTAL IF FRISKIS & SVETTIS VETLANDA
Välkommen till IF Friskis&Svettis Vetlanda!
I ditt medlemskap ingår flera medlemsförmåner samt vissa
förpliktelser. För att kunna träna hos oss måste du lösa medlemskap i
föreningen samt ha ett giltigt träningskort. För inpassering när
gymmet är obemannat går det att ansöka om en personlig
inpasseringsblipp.
Ändringar av villkor och regler i detta avtal kan komma att ske och
aviseras då via hemsidan.
MEDLEMSKAP
Ditt medlemskap och träningskort i F&S Vetlanda är personligt. När
du blir medlem i F&S Vetlanda (827501-0455) behöver du lämna
vissa personuppgifter till oss för att vi ska kunna ombesörja ditt
medlemskap. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och på
hemsidan finner du gällande taxa.
PERSONUPPGIFTER & INTEGRITET
Medlemskapet i F&S Vetlanda innebär att dina personuppgifter
behandlas för att fullfölja föreningens, samt föreningens helägda
dotterbolags (Frisktliv AB 556812-8689) förpliktelser mot dig. De
ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:
a) administration av medlemskapet;
b) tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
c) för att kunna ge dig information och nyheter om
verksamheten; och
d) för att kunna genomföra medlemsundersökningar
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, ålder/födelsedatum/personnummer, personbild,
användarnamn, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt
uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som
genereras vid din träning (träningsstatistik). Även
avstängning/uteslutning samt orsak till avstängning/uteslutning är en
personuppgift vi behandlar.
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i F&S
Vetlanda samt max två år därefter. Du kan närsomhelst invända mot
behandling under punkterna c) och d) ovan och vi upphör då med
behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övriga punkter
är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför
som utgångspunkt inte återkallas
Uppgifterna lämnas inte ut till annan tredje part än F&S Riks, annan
Friskis-förening, Riksidrottsförbundet eller kommunen.
För det fall att du är yngre än 18 år, måste din vårdnadshavare ge sitt
samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom
att underteckna detta medlemsavtal.
Den som är kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen inom F&S Vetlanda återfinns på vår hemsida. Ytterligare
information återfinner du i vår policy för behandling av
personuppgifter på vår webbplats: www.friskissvettis.se/vetlanda/
FÖRMÅNER
•
Rösträtt på årsmöte = medbestämmanderätt
•
Träningstidningen Friskispressen, 6 ggr per år
•
Erbjudande hos aktuella samarbetspartners
•
Olycksfallsförsäkring hos Svedea när du tränar på F&S
Vetlanda.
•
Får träna till rabatterat pris hos andra F&S-föreningar
TRÄNINGSKORT
Våra lokala träningskort gäller hos F&S Vetlanda. Rikstäckande kort
gäller i samtliga Friskis-föreningar. Träningskort återköpes ej av F&S.
Varje gång du besöker F&S Vetlanda för träning ska du ta med ditt
träningskort samt registrera dig vid angiven plats. Medlems- och
träningskortet är en värdehandling. Vid förlorat kort ska detta anmälas

till medlemsservice som då utfärdar ett nytt kort mot en avgift. Se
hemsida för gällande taxa.
Frysning
Frysning av kort kan göras vid graviditet/sjukdom/skada. Läkarintyg
ska uppvisas och den maximala frystiden är 365 dagar. Träningskortet
kan även frysas vid arbete eller studier på annan ort , minimum 3 mån.
NÄR DU TRÄNAR
Varje gång du besöker F&S Vetlanda för träning ska du ta med ditt
träningskort samt registrera dig vid angiven plats. Du har tillgång till
träning i mån av plats.
Bokningsregler
•
3 dygn i förväg kan du boka våra bokningsbara pass.
•
3 timmar före passet börjar kan du senast avboka.
•
Drop-in-platser släpps 45 minuter före passtart.
•
Passbiljetten måste skrivas ut 11 minuter före passtart. I
annat fall förfaller bokningen till drop-in och du får en
varning. Varning försvinner automatiskt efter 6 mån.
•
3 missade avbokningar inom 6 mån ger dig en
bokningsspärr. Spärren kan lösas upp mot en avgift. Se
hemsidan för gällande taxa.
•
Vänligen respektera att vi inte tar avbokningar via telefon
när det är mindre än tre timmar till passtart.
Schema
F&S Vetlanda förbehåller sig rätten att under speciella
händelser/helger samt under sommaren göra ändringar i schema
samt öppettider. Alla våra scheman är preliminära och kan komma att
ändras efter tryck. Aktuell information finner du i vår bokningsappen
samt på hemsidan.
Hälsotillstånd & olycksfall
Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är
sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos oss. Som medlem i
F&S Vetlanda är du olycksfallsförsäkrad i försäkringsbolaget Svedea.
Ansvar för ägodelar
Du ansvarar själv för dina värdesaker. Använd med fördel
värdeskåpen som finns i lokalen. F&S ansvarar inte för förlorade
ägodelar på grund av stöld.
Utrymning vid brand
Som medlem ska du ta del av den utrymningsinformation som finns
på våra anläggningar. Ta för vana att studera utrymningsplanerna och
titta efter närmaste nödutgång.
Åldersgräns
För aktuella åldersgränser se vår hemsida.
Trivselregler
Det åligger dig att följa gällande trivselregler. Dessa hittar du på vår
hemsida. Avstängning från träning kan ske för viss tid och med
omedelbar verkan om dessa regler inte efterlevs. Vid allvarliga
förseelser kan en medlem uteslutas i enlighet med vad som anges i
föreningens stadgar, t.ex. vid olämpligt uppträdande såsom dopning,
stölder, hot eller våld mot medlemmar, funktionärer och personal eller
vid synbar påverkan av alkohol/droger. En uteslutning innebär att ditt
medlemskap och träningskort upphör att gälla.
Dopingpolicy
Friskis Vetlanda verkar för prevention av doping och ingår i Rena
Gym som är ett lokalt samarbete mot doping. Syftet är att motverka
användandet av dopingklassade preparat och samarbetsparterna har
tagit fram ett avtal som ska skrivas på av alla som tränar på dessa
anläggningar. Dopingtester genomförs regelbundet och uteblir man
från test eller visar positivt är avstängningstiden 24 månader.

Jag godkänner ovanstående avtal:
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