Medlemsavtal

TRÄNANDE
Förnamn & Efternamn

Personnummer

Xcamp Asmundtorps Friskvårdsförening
Org: 802513-5651
Redskapsvägen 7
261 75 Asmundtorp

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Telefon

Mailadress

Depositionsavgift tagg 80kr

Medlemsavgift på 200 SEK tillkommer och betalas vid start. För
familjemedlemskap betalas avgiften per person över 18 år. Gäller 12
månader

Typ av medlemskap & pris

månader

Datum för avtalsstart (år-mån-dag) _____________________________

Enskilt allkort

Betalning
Familj Allkort

Betalas 1 mån vid start och löpande månader via
autogiro

Belopp SEK per månad

Autogiro 12 mån

Gruppträning

Betalas 1 mån vid start och löpande månader via
autogiro

Belopp SEK per månad

Autogiro 6 mån

Gym

Totalt att betala vid
avtalsstart

Vuxen 60 + (Allkort)

Student Allkort

Vid autogiro lämnas separat medgivande

10-kort giltigt 6 mån

Särskilda bestämmelser
Medlem får aldrig släppa in icke medlem och överträdelse leder till omedelbar avstängning, ingen återbetalning görs. Vid problem eller akuta situationer ska jag genast kontakta ansvariga för Xcamp.
Mellan kl 20.00-23.00 är det barnfritt i hela gymmet, Vi hänvisar till barnhörnan om behov finns. Brukandet av förbjudna preparat, så som anabola steroider är strängt förbjudet på Xcams anläggning och
leder till omedelbar avstägning. Xcamp har nolltollerans mot droger och oannonserade dopingkontroller kan förekomma. Jag är medveten om att det sker kamerabevakning dygnet runt och ger mitt
godkännande till det. Vid eventuell polisanmälan lämnas material till polisen. Xcamps öppettider för passage är mellan kl 04.00 - 23.00 Det innebär att larmet slås på kl 23.00 och kl 04.00 är det avlarmat.
Medlem som inte lämnar gymmet i tid eller av annan anledning startar larmet blir debiterad för kostnaden som det innebär.

Underskrifter
Jag har tagit del av avtalets innehåll och särskilda bestämmelser och godkänner detta. Samt är fullt medveten om att träning sker på eget
ansvar och att Xcamp har rätt att dra in medlemskapet vid överträdelse utan återbetalning.
Ort

Datum (år-mån-dag)

Ort

Medlems/Målsmans underskrift

Xcamps underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Datum (år-mån-dag)

Medlemskapet
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas av medlemtill annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligtavtalad period. Vid beviljat medlemskap skall medlemsavgift
betalas samt depositionsavgift för tagg (nyckel för att komma in). Depositionen återfås inom ett år from den datum avtalet löper ut. Gymmet drivs som obemannat och därav behövs taggen för in- och ut
passering. Minimiålder för medlemskap hos Xcamp är 6 år och medlem vistas endast i lokalerna tillsammans med vuxen eller ledare för barnpass. För att träna på egen hand i gymmet gäller 16 års gräns
och målsman står för avtalet. För de som ingår i ett familjemedlemskap (Max 6 personer) väljer ni själv hur många taggar ni behöver (OBS depositionsavgiften per tagg) och endast medlemmar över från
16år beviljas egen tagg. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande och signatur på avtalskontraktet. Målsman är ansvarig för minderårig samt betalning. Missköts medlemskapet
(oavsett medlemsform eller ålder) kan det leda till avstägning om åtgärd inte sker. Medlem skall alltid registrera sin tagg vid passage även om person före öppnar dörren med sin tagg.

Medgivande
Jag som medlem ger mitt samtycke till att Xcamp komunicerar med mig via email, sms och- eller via telefon, så länge jag är medlem.

För autogiromedlemmar
Medlem som valt betalsätt autogiro debiteras med första månadsavgiften direkt vid upplägg av medlemskap, tillsammans med medlemsavgift och depositionsavgift för passagetagg. Autogirobetalare har
rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då fortsätta belastas för medlemskapet de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier/fakturor med en extra
administrativ avgift. Autogiroavtal har en månads uppsägningstid och fortlöper om inte uppsägning görs. Sker uppsägning med dagar kvar i uppsägningsmånaden, fortlöper avtalet med resterande dagar i
uppsägningsmånaden samt hela nästkommande månad. Jag har tagit del av autogirovillkoren och är införstådd med att om jag inte har pengar på kontot angiven betalningsdag (siste i månaden) skickas
påminnelsebrev ut. Om betalning ej sker inom angivn tid spärras medlemskapet med tillhörande taggar tills att betalningen är genomförd

Skötsel & Trivsel
På Xcamp krävs det att du byter till rena skor direkt i hallen eller går in på strumpor/barfota. Inga ytterskor innomhus! (smuts skadar maskiner och löpband uttöver extra personaltid på städning. Skohylla
finns precis i anslutning till där skorna skall tas av och/eller bär man sina skor med sig. Xcamp har rätt att debitera medlemmar för nedsmutsning samt extra städning

Öppettider& Kontaktuppgifter
På Xcamp kan du träna mellan kl 04.00 - 23.00
Kontaktperson är Helena Svärd som nås på 0760-943505 eller helena.svard@xcamp-asmundtorp.se
Xcamp Asmundtorps Friskvårdsförening
Redskapsvägen 7 i Asmundtorp

Medlemmar som ingår i familjemedlemskapet (max 6 personer)
Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Mail

Mail

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Mail

Mail

Förnamn och efternamn

Personnummer

Mail
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