Bestämmelser för träning vid ERC Friskvård.
Medlemskap
Medlemskap på ERC Friskvård, nedan kallad ERC, ger medlem
rätt att utnyttja hela ERC´s träningsanläggning under angivna
öppettider. Medlemskapet är personligt.
Avtalsperioder och uppsägningar
Avtalsperioden gäller från startdatum tom angivet slutdatum.
Undantag gäller löpande avtal som automatiskt förlängs
månadsvis. Avtal på tolv, sex eller tre månader kan ej sägas upp.
Uppsägningstiden på övriga avtal är två (2) kalendermånader,
vilket innebär att medlem som exempelvis vill att avtalet skall
upphöra från och med den 30/6 måste säga upp avtalet senast
den 30/4. Uppsägning ska ske skriftligen på avtalsblanketten.
Träningsavgifter
Träningsavgiften erläggs månadsvis i förskott när man tecknar
löpande avtal. För övriga avtal erläggs hela avgiften vid
avtalsperiodens start. Tecknade avtal är skyddade mot
prishöjningar (med reservationer för höjd mervärdesskatt)
under avtalsperioden och prisändring får inte ske i efterhand.
Efter avtalstiden, för avtal som löper tillsvidare, får prishöjning
ske om ERC underrättar medlem om prishöjning senast 60
dagar före det datum prishöjningen skall börja gälla. Vid
försenad betalning av träningsavgift kan tillträdet begränsas.
ERC har vid upprepade försenade betalningar, alt utebliven
betalning av träningsavgift, rätt att via inkasso driva in hela
avtalade träningsavgiften, plus ränta och inkassokostnader.
Frysning av medlemskap
Frysning av avtal kan ske med max två (2) hela månader, en
period per år: Andra önskemål kan beviljas p g a t ex sjukdom,
då läkarintyg skall kunna uppvisas. Önskemål om frysning skall
anmälas till ERC senast den 15:e i månaden innan frysningen
skall påbörjas och skall godkännas av ERC´s personal. Frysning
kan ej göras i efterhand. Vid frysning av förbetalt avtal förlängs
avtalet med den tid motsvarande frysningsperioden.
Överlåtande av medlemskap
Medlemskap, undantaget företags- och specialavtal, får
överlåtas till annan genom gåva eller försäljning med ERC´s
godkännande. Överlåtelse av medlemskap får bara ske en gång.
Den som övertagit ett medlemskap får således inte i sin tur
överlåta detta. Vid överlåtelse övergår samtliga rättigheter och
skyldigheter i enlighet med avtalet till den nya medlemmen
även utan dennes hörande.
Avstängning och hävande av avtal
Avstängning kan ske vid: - Brott mot bestämmelser, t ex
utlåning av passertag - Oaktsamhet med utrustning eller lokaler
I dessa fall sker ingen återbetalning av innestående betalning
för ej utnyttjad tid. Hävande av avtal kan ske vid: - Företagsavtal
där betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor. I detta fall
återbetalas kvarvarande outnyttjade förskottsbetalda avgifter
utan avdrag.

Passertag
Passertag för inträde i lokalerna erhålles mot 100 kr i
deposition, som återfås vid återlämnande. Om medlem förlorar
sin passertag skall detta omedelbart meddelas till ERC. Ny
passertag erhålles mot ny deposition. Varje medlem skall vid
besök på ERC registrera sitt besök i inpassdatorn. Passertaggen
är personlig och enbart medlemmen som äger taggen får
passera in då taggen registreras i läsaren. Taggen får inte lånas
ut till annan individ.
Ändring av namn, adress, telefonnummer
Medlem skall omgående underrätta ERC vid ändring av
medlems namn, adress, mejladress eller telefonnummer
Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m
ERC ansvar inte för förluster pga. stöld, inbrott eller av annan
anledning för skador på medlemmars eller andra besökares
tillhörigheter. ERC svarar heller inte för personskador som
åsamkats medlem pga olycksfall eller till följd av annan
besökares agerande. ERC rekommenderar till följd av
ovanstående sina medlemmar och övriga besökare att teckna
egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.
Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är
sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på ERC.
Trivselregler
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande
trivselregler, vilka medlem är skyldig att ta del av, och att följa
de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av
utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen, av ERC´s
personal. Medlem skall vid besök på ERC alltid uppträda på ett
sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. ERC
motverkar all form av doping. Medlem är skyldig att vid muntlig
eller skriftlig begäran från ERC´s personal medverka vid
dopingkontroll genom lämnande av urin- eller blodprov på det
sätt som föreskrivs av ERC´s personal. En vägran att medverka
vid dopingkontroll kan leda till omedelbar avstängning i enlighet
med vad som anges ovan. Medlem får ej förtära alkohol eller
vara påverkad av narkotika vid vistelse i ERC´s lokaler.
Glasflaskor får inte medtagas i ERC´s lokaler. Energidrycker får
inte användas i den del av lokalen som är ämnad för fria vikter.
Behandling av personuppgifter
Kunden godkänner hantering av personuppgifter och
bankuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som
behandlas av ERC, respektive bank och BGC
(BankGiroCentralen). Dessa ansvarar för personuppgifterna,
som betalaren kan få tillgång till och vid behov rätta. ERC
förbehåller sig rätten att använda personuppgifter för
nyhetsbrev, information och utskick till medlemmar. Medlem
har rätt att på begäran ta del av sina personliga uppgifter i ERC´s
register.

Minimiålder för medlemskap
För tränande som ej fyllt 18 år krävs förmyndares underskrift på
avtal. Lägsta tillåtna ålder på gymmet är 15 år.

Utryckningskostnad:
Medlem åtar sig genom medlemskapet att lämna lokalerna i
den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i lokalerna
utanför stängningstider kommer medlem att debiteras för
utryckningskostnad.

Kameraövervakning
Medlem accepterar att bli filmad av ERC´s övervakning. Medlem
är härmed informerad om att ingången och anläggningen av
säkerhetsskäl är kameraövervakad.

Autogiro
Autogiro innebär att betalningarna utförs från betalarens konto
till ERC, normalt den 27:e i respektive månad. Betalaren ska ha
fyllt i nödvändiga uppgifter och godkänt kommande betalningar

från ett konto som banken har godkänt för användning med
autogiro. ERC ansöker då om "medgivande" och skickar
betalningsuppdrag till BGC. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt "medgivande" genom att kontakta ERC eller sin
bank, vilket medför att tjänsten avslutas. Betalaren skall då
kontakta ERC och komma överens om hur eventuella
återstående betalningar ska utföras. Beakta uppsägningstiden
av avtalet. Banken är inte skyldig att pröva behörighet eller
meddela om begärda uttag. Meddelande om uttag kan ses på
kontoutdrag från banken. "Medgivandet" kan vid
överenskommelse med ERC överflyttas till annat konto i banken
eller till konto i annan bank. Betalningar kommer ske med
belopp enligt avtalet på omstående sida. Om av något skäl
betalning har misslyckats har ERC rätt att lägga in en extra
dragning den 25:e i en eller flera månader. Betalaren skall
senast bankdagen före förfallodag ha tillräcklig med pengar på
kontot för betalningen. Om täckning saknas kommer försök till
betalning att göras tre gånger till. Om även dessa försök
misslyckas skall kontakt tas med ERC och tillträde till
anläggningen kommer att stoppas. "Medgivandet" gäller
tillsvidare, men Betalaren kan återkalla "medgivandet" genom
att kontakta ERC eller sin bank. Vid upprepade brott mot
reglerna har ERC rätt att avsluta autogirouppdraget efter att ha
meddelat betalaren. Betalarens bank kan även avsluta
anslutningen till autogiro enligt dennes regler.
För autogiro krävs svenskt personnummer, svenskt
kontonummer och svenskt ID-kort.

