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Medlemsvillkor
Vår träningsverksamhet drivs av ideellt engagerade funktionärer (ledare och värdar). För att träna
hos oss behöver du vara medlem. När du köper eller förlänger ditt medlemskap och träningskort hos
oss behöver du godkänna våra medlemsvillkor för att kunna använda ditt träningskort. När du blir
medlem hos oss godkänner du samtidigt vår personuppgiftspolicy (GDPR).
Personligt medlemskap
Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas. Från och med det år du fyller 13 år har du
möjlighet att bli medlem hos oss och får då tillgång till hela vårt utbud.
Medlemskapet gäller ett år och betalas separat enligt den prislista som gäller vid tillfället.
Medlemskap kan inte pausas eller återbetalas.

Att träna hos oss
Vårt träningsschema påverkas av tillgången på funktionärer. Vi har ett fast schema som fastställs
innan varje vår- och hösttermin. Vårterminen omfattar veckorna 3-20 och höstterminen veckorna
36-50. Under veckorna 21-25 och 32-35 har vi sommarschema och under veckorna 51-2 julschema.
Under veckorna 26-31 har vi stängt. Helgdagar håller vi också stängt. När du som medlem tränar hos
oss är du olycksfallsförsäkrad.
Ibland behöver vi stänga lokalen för tillfälligt för underhåll och renovering. Utebliven träning av dessa
skäl ersätter vi inte. Aktivéra ansvarar heller inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter
som beror på omständighet utanför vår kontroll.
Bokningsregler
För att så många som möjligt ska få möjlighet att träna tillämpar vi bokning på vissa
gruppträningspass. Bokningsreglerna reglerar bl.a. hur många bokningar du kan ha, hur långt före du
kan boka och vad som händer om du inte använder bokade platser. Aktuella bokningsregler hittar du
på vår webbplats.
Villkor för träningskort och allmänna villkor för köp
Fullständiga villkor för våra olika träningskort och allmänna villkor för köp i vår webbshop hittar du på
vår webbplats.

Ditt ansvar
Aktivéra ska vara 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.
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Trivselregler
Våra värderingar ligger även till grund för våra trivselregler. Och för att alla ska trivas tillsammans
behövs din hjälp. Vi vill därför att du:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bemöter vår personal/ ideella funktionärer och andra medlemmar på ett respektfullt sätt. Vi
har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.
Tar hänsyn till att många och olika människor ska samsas och trivas på vår anläggning.
Inte låter barn och ungdomar under 15 år vistas i lokalerna utan sällskap av vuxen (gäller ej
särskilda pass som vänder sig till barn och ungdomar).
Tränar i rena kläder och skor.
Torkar av redskap efter användning och ställer tillbaka redskap på sin plats.
Hjälper oss att hålla fint genom att slänga ditt skräp i behållare för återvinning och sopkorgar.
Respekterar vår skogräns och tar av dig ytterskorna vid den.
Följer de regler och anslag som finns i omklädningsrummen.
Tar med ett hänglås och lägger in dina värdesaker i värdeskåpen. Vi ersätter inte förlorade
tillhörigheter.
Inte fotar/filmar andra medlemmar utan deras tillåtelse. I omklädningsrummen är det
fotoförbud.

Ändring av medlemsvillkor
Aktivéra har rätt att ensidigt göra ändringar i dessa medlemsvillkor. Innan en villkorsändring träder i
kraft informeras du alltid om ändringen på vår webbplats eller via e-post. Om en ändring är av
väsentlig betydelse för dig som medlem kommer du att informeras om ändringen via e-post i god tid
innan den börjar gälla.

