ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP HOS VITTANGI SK/STYRKEKÄLLAN
1. ALLMÄNT
Följande allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos Vittangi SK (VSK)/träningskort på
Styrkekällan. Avtalet gäller mellan den person, medlemmen, som undertecknar avtalet och VSK.

2. MEDLEMSKAP/TRÄNINGSKORT
2.1 Träningskort till Styrkekällan kan lösas av person som;
- är medlem i VSK
- är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman
- är 15 år eller fyller 15 år under året då träningskortet löses och har genomgått VSK:s
introduktion för elever i grundskolan
2.2 Träningskortet är personligt
Träningskortet gäller från och med det startdatum som står på kortet och ett år framåt.
Träningskortet ska ALLTID kunna visas upp vid kontroll. Träningskortet är personligt och får inte lånas
ut till annan person. Vid förlust av kort kontaktas VSK:s kansli och ett nytt kort utfärdas till en
kostnad av 50 kr. När man löser träningskort är det att likställa med ett undertecknande av både
medlemsavtal och antidopingavtal. D.v.s. man har tagit del av och godkänner de allmänna villkoren,
ordningsreglerna samt medlemsavtalet för 100 % ren hårdträning.
2.3 Om VSK måste stänga Styrkekällan p.g.a. yttre omständigheter (ex. renovering) så fryses kortet
under den aktuella tiden. Medlem har inte möjlighet att själv frysa sitt kort.
2.4 När träningskort är löst så får medlemmen en kod till nyckelboxarna. Denna kod får under inga
omständigheter lämnas till någon annan. Koden kommer att bytas med jämna intervaller och
ambitionen är att SMS med ny kod skickas till medlemmarna. Om så inte har skett ombeds
medlemmen att kontakta VSK via de olika kontaktkanaler som finns.
2.5 Medlemmen får inte ta med barn under 15 år till Styrkekällan och konditionsrum avsedda för
gymträning. Medlemmen får inte släppa in obehöriga, däremot har medlemmen möjlighet att ta med
sig tillfälliga besökare som löser dagskort för träningen.

3. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
All träning sker på egen risk. Medlemmar ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de
kan träna utan risk för sin hälsa. VSK har rätt att avbryta medlems träning och/eller säga upp
träningskortet om fortsatt träning enligt Vittangi SK:s egen bedömning kan medföra hälso- eller
skaderisk. VSK ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer
p.g.a. olycksfall vid medlems träning eller skador som andra medlemmar råkar orsaka medlem. VSK
ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen tar in i sporthallen.
VSK ersätter dock skador uppkomna av felaktiga eller undermåliga träningsredskap eller beroende på
vårdslöshets eller underlåtenhet av VSK. VSK:s ersättningsskyldighet är i samtliga fall begränsat till
det belopp som må ersättas ur föreningens ansvarsförsäkring.

4. AVGIFTER OCH BETALNING
Medlemmen, eller annan person/företag som påtagit sig betalningsansvar för träningskort i
medlemmens ställe, betalar avgifter enligt gällande prislista vid aktuell tid. VSK har rätt att vid
styrelsemöte 1:a kvartalet ändra avgifter som då blir aktuella under nästkommande år.

5. 100 % REN HÅRDTRÄNING
VSK ingår i nätverket 100 % ren hårdträning i Kiruna kommun och har gemensamma medlemsavtal
där det klart framgår hur vi arbetar om och när det skulle uppdagas att vi har medlemmar som har
dopat sig. I och med att medlem löser träningskort så innebär det att man accepterar avtalet för 100
% ren hårdträning. Avtalet finns på hemsidan och utskriven på VSK:s kansli.

6. ÖVRIGT
Vi vill att alla medlemmar ska trivas på Styrkekällan och därför är det viktigt att alla följer
ordningsreglerna och bidrar till trivseln efter bästa förmåga. Ordningsregler finns uppsatta på
Styrkekällan och på hemsidan. Om medlem bryter mot reglerna förbehåller sig VSK rätten att stänga
av medlemmen under del av/hela träningskortstiden. Ingen återbetalning sker.
Kontaktuppgifter:
Vittangi SK
Bastugatan 2
980 10 Vittangi
Telefon: 070-632 96 79
vittangisportklubb@hotmail.com
vittangisportklubb.se
Plusgiro:
Swish:

484062-5
123 412 2677

Gymsektionen och styrelsen

