SÄRSKILT TILLÄGGSAVTAL MEDLEM 14-17ÅR
Detta medlemskap är personligt och ger dig full rättighet att nyttja HÄLSANs utvalda träningsutbud
på nedan listade villkor:
Du som ej är myndig står under förälders ansvar. Förälder/Målsman måste lämna skriftligt samtycke till
medlemskap. HÄLSAN kommer att rapportera alla, från villkoren avvikande företeelser. Vi har nolltolerans för
dessa avvikelser och omedelbar avstängning blir då aktuell.










För att få vistas i HÄLSANs lokaler måste du ha ett aktivt träningskort.
Därför är det inte tillåtet att släppa in någon som är utan dörrkort.
När du vistas i HÄLSANs lokaler är det aktiv träning som gäller.
Efter ditt pass kan du och dina träningskompisar sitta ner i cafédelen och koppla av en stund.
För att du ska få en trygg och viktig kunskap i styrketräning är det ett krav att du får ta del av en
gymcoachning i grupp vid en första uppstart av medlemskap på HÄLSAN. Coachning i grupp tidsbokas
och ingår vid medlemskap minimum 6 mån alternativt tillkommer enligt ordinarie prislista vid
medlemskap av kortare träningsperiod. Tex, vid medlemskap via autogiro från 2 månadsdragningar.
I gym är det endast tillåtet att nyttja mobiltelefon med anledning av egen musik i hörlurar.
Behöver du ringa eller SMS:a hänvisar vi till vår cafédel.
Det är ALLTID den som vill ha lägst volym i gym som bestämmer.
I alla HÄLSANs lokaler gäller ordning och reda. T.e.x. ska gymutrustning tillbaka där du tog det eller till
rätt plats. I omklädningsrummen ska dina saker förvaras på ett ställe och vatten ska i den mån det går
stanna i duscharna.
All träning sker på egen risk.
Medlem & Målsman har läst, förstår och accepterar ovanstående samt ”HÄLSAN Allmänna villkor
medlem” & ”HÄLSAN Integritetspolicy”, Örkelljunga den (datum):
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