Du som löser ut ett nyckelkort till Valbogymmet får tillgång till gymmet under dess
öppettider 06.00-23.00 under den period ditt nyckelkort gäller. Att träna på ett ”nyckelgym”
innebär ett förtroende som i gengäld kräver ansvar av dig som kund.
För att lösa ut ett nyckelkort till Valbogymmet måste du:












vara 15 år fyllda vid utkvittering av kortet (under 18 kräver förmyndares samtycke).
låta dig fotograferas i samband med avtalets undertecknande, så att bilden kan
användas för identifiering av tränande via lokalernas övervakningskameror.
bekanta dig med lokalernas utrymningsvägar och anvisningar om hur man kan ringa
efter hjälp.
respektera att ditt avtal under skoltid 9.00-15.00 endast berättigar dig tillgång till
gym och sanitetsutrymmen (ej omklädningsrum). Under övriga öppettider har du
tillgång till gym, omklädningsrum och sanitetsutrymmen.
alltid kontrollera att ytterdörren är låst vid såväl inpassering som utgång.
ensam passera ytterdörren vid inpassering, och under inga omständigheter släppa in
andra personer, ej heller andra gymkunder (som t.ex. säger att kortet inte fungerar
eller har tappat sitt kort), barn eller andra anhöriga. Ifall nyckelkortet inte fungerar
hänvisas du ta kontakt med den som administrerar korten.
iaktta god ordning, visa hänsyn mot andra tränande och hantera träningsredskapen
varsamt samt återlämna dem på respektive plats efter användning.
i god tid innan stängning lämna lokalerna. Den som dröjer sig kvar efter tillåten
träningstid utlöser larm och betalar eventuella kostnader för utryckning.
alltid följa föreskrifterna, underlåtenhet att följa dessa kan leda till indraget
nyckelkort på viss tid eller i allvarligare fall permanent. Skadegörelse, stölder och
andra brott polisanmäls och för skada kommer vi att utkräva ersättning.
Vara medveten om att dina personuppgifter sparas i 3 år efter att kortet varit aktivt.

Observera! Lemlands kommun förbehåller sig rätten att när som helst ändra öppettiderna.
Tillträde kan begränsas t.ex. vid reparationer, service, större helger, vid uthyrningar eller
force majeure. Kommunen äger också rätt att utan särskilda skäl inskränka eller helt avbryta
tjänsten. Lokalerna är kameraövervakade dygnet runt och under stängningstid är lokalerna
dessutom larmade. Av säkerhetsskäl loggas alla inpasseringar med identitet och tidpunkt.
Konsekvensen av underlåtenhet att följa ovanstående regler är avstängning på viss tid
(minst 5 mån) eller permanent beroende på förseelsens allvar. Kund som ertappas med
alkohol eller droger blir omedelbart avstängd på livstid.
För borttappat/söndrigt gymkort debiteras en avgift på 10€. Första gången du köper kort ingår
ditt kort i priset.







Jag har tagit del av avtalet och förstått det.
Jag förbinder mig att följa anvisningarna.
Jag är medveten om att lokalerna är obemannade och att jag tränar på egen risk.
Avtalet sparas i 3 år efter att jag inte längre är aktiv.
Giltighetstiden för 10 gångers kort är ett år fr o m avtalets datum (vid uppvisande
av läkarintyg kan giltighetstiden förlängas)

___________________

___________________________________________

Datum

Kundens underskrift

Ifylls av försäljaren före utgivning av kort:

