Abonnementsbetingelser
Medlemskab:
Sunds Forening Fitness er for alle som er fyldt 15 år eller i løbet af det indeværende kalenderår fylder 15
år. Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.
Abonnement og nøglebrik:
Priser:
Indmeldelsesgebyr/nøglekort
Gratis
Fitness 1 måned
189 kr.
Fitness 6 måneder
990 kr.
Fitness 12 måneder
1500 kr.
Fitness Weekend 3 måneder
300 kr.
Al tilmelding foregår via Sunds Forenings Fitness hjemmeside, www.sundsff.dk
•
•
•
•

Ved beskadigelse eller bortkommen nøglebrik/kort, betales for at få en ny.
Medlemmet forpligter sig til at kontakte Sunds Forenings Fitness ved mistet nøglebrik/kort.
Medlemskabet og nøglebrikken/kort er personligt og må ikke benyttes af andre.
Medlemmer må ikke lukke andre ind på deres nøglebrik/kort. Dette vil medføre øjeblikkelig
bortvisning, uden refusion af indbetalt abonnement.
• Nøglebrikken/kort udleveres i forbindelse med første instruktørtime.
Ansvar:
Al træning foregår på medlemmets eget ansvar. Medlemmet har derudover pligt til at gøre opmærksom
på eventuelle skader, skavanker eller sygdomme og om nødvendigt søge professionel vejledning forud
for træning i fitness centret.
Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger:
Medlemmets oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares fortroligt.
Dopingpolitik:
Medlemmer af Sunds Forenings Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige
repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra alle centre der
samarbejder med Anti-Doping Danmark i 2 år. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Nægter et
medlem at lade sig dopingteste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Sunds
Forening Fitness samarbejder med Anti-Doping Danmark og følger deres retningslinjer. Anti-Doping
Danmark foretager uanmeldt kontrol i centret.
Mulighed for indflydelse:
Husk at du som medlem altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din
stemmerret til den årlige generalforsamling. Du er også meget velkommen til at give din mening til
kende og komme med ønsker til nye tiltag på info@sundsff.dk
Ændringer:
Alle væsentlige informationer vil blive vist på skærmen i fitnesscentret og på www.sundsff.dk
Adfærd i centret:
Der henvises til Sunds Forenings Fitness politik for samvær og adfærd.

Undertegnede har læst og accepteret abonnementsbetingelserne for medlemskab af Sunds Forenings
Fitness.
Dato:
Navn:
Underskrift:

