Allmänna villkor för nyttjande av gym
Allmänt
Dessa allmänna villkor utgör en bilaga till det avtal som föreningen Askims Badminton club (”klubben”)
tecknat med medlem kallat ”Gymavtal”.
Medlemskap i föreningen
En förutsättning för att nyttja klubbens gym är att man är medlem i klubben. Den som inte redan är medlem
ska därför senast i samband med tecknandet av Gymavtalet också bli medlem. Föreningen har rätt att ta ut
vid var tid gällande medlemsavgift. Som medlem i föreningen förbinder sig medlem att utöver dessa allmänna
villor för gym också följa föreningens stadgar och villkor i övrigt.
Gymavtalet
Gymavtalet ger medlem en rätt att nyttja gymmet för egen träning. Gymavtalet kan tecknas för en enskild
medlem eller för en familj. Tecknas familjeavtal så ska i avtalet specificeras vilka familjemedlemmar som
omfattas samt varje enskild familjemedlem vara medlem. Gymavtalet är personligt och kan inte överlåtas.
Barn och medlemmar under 15 år får inte vistas i gymmet utan sällskap av vuxen.. För medlem som inte fyllt
18 år krävs målsmans godkännande. Spelare under 18 år ska alltid träna i sällskap med annan spelare.
Avtalstid
Gymavtalet tecknas årsvis såvida annat ej framgår av Gymavtalet. Avtalet börjar gälla från i Gymavtalet
angiven startdag. Om inte avtalet sägs upp senast en månad före avtalstidens utgång så förlängs avtalet med
ett år i taget. Tidsperioden i avtalet kan inte ändras eller frysas såvida inte parterna skriftligen enas om annat.
Pris och betalning
Medlemmen ska betala det pris som framgår av Gymavtalet. Betalning kan ske kontant eller genom
fakturering. Under avtalstiden är priset fast. Vid varje förlängningstidpunkt justeras priset till det pris som
vid var tid gäller enligt klubbens prislista.
Tillgänglighet
Ordinarie öppettider framgår av anslag på anläggningen. Gymmet används i föreningens
badmintonverksamhet och under sådana tillfällen kan gymmet vara helt reserverat för verksamheten eller
tillgängligheten vara begränsad. Tillgängligheten kan därför inte garanteras. Säsongsmässiga förändringar i
öppettider eller öppethållning kan förekomma.
Träning under eget ansvar
Gymmet är obemannat. Medlem ansvarar själv för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att
tillgodogöra sig träningen. Innan träning i gymmet påbörjas ska medlemmen besitta tillräcklig kunskap eller
införskaffar sig tillräcklig kunskap om hur träningsredskapen fungerar. Barn under 15 år får endast träna i
gymmet tillsammans med ansvarig vuxen. Låt alltid andra medlemmar använda redskapen när du vilar. Ha
alltid rena träningskläder och skor på dig när du tränare. Du ansvarar för att lära dig använda redskapen på
rätt sätt.
Omklädningsrum
Klubben tillhandahåller omklädningsrum som medlem får använda i samband med träning i gymmet.
Klubben tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem.
Tillträde till lokalerna
Medlem kan komma att tilldelas en nyckel till lokalerna som möjliggör tillträde till lokalerna när klubben i
övrigt är stängd. Nyckeln får endast användas för egen räkning. Nyckeln kan vara digital, en ”Parakey”, vilket
förutsätter att medlemmen på eget initiativ införskaffar nödvändig app. Medlemmen förbinder sig att hantera
nyckeln samt tillgången till klubbens lokaler på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Medlem som förlorar nyckel
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eller Parakey måste omedelbart anmäla förlusten till klubben samt vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att minska risken för att obehöriga får tillgång till klubbens faciliteter.
Identifikation
Klubben har rätt att vid var tid som medlem tillträder klubben för nyttjande av gym kräva identifikation för
att säkerställa att medlemmen har ett gällande Gymavtal. Medlemmen ska därför vid varje träningstillfälle
medha giltig identifikationshandling eller kunna uppvisa aktiv Parakey.
Trivsel, hygien och allmän skötsel
Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och
ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av klubben.
Doping och annan grov misskötsamhet
Användning och/eller försäljning av förbjudna prestationshöjande medel, alkohol, droger eller andra otillåtna
preparat är strikt förbjudet och kan leda till omedelbar avstängning från lokalerna. Det samma gäller annan
grov misskötsamhet såsom exempelvis stöld, hot, störande eller våldsamt uppträdande, eller andra fall av
grov misskötsamhet.
Uppsägning av medlemskap
Medlem som önskar säga upp sitt avtal ska göra detta till klubben per e-post, telefon eller vid personligt
besök.
Uppsägning i förtid
Klubben förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Gymavtalet till upphörande eller att vägra förlängning
av Gymavtal om medlem väsentligen brutit mot avtalet eller på annat sätt agerat i strid mot klubbens regler.
Upprepat bristande beteende ska alltid anses vara väsentligt. Klubben har också rätt att säga upp Gymavtal
till förtida upphörande vid bristande betalning eller om klubbens förutsättningar för att tillhandahålla gym
förändras. Vid omedelbar uppsägning under kvarstående avtalstid återbetalas outnyttjad avgift om sådan
erlagts.
Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt gällande Gymavtal och/eller villkor på faktura kommer medlemmen att avstängas
från träning tills full betalning sker. Klubben har rätt att kräva dröjsmålsränta vid försenad betalning med
ränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635).
Personuppgifter
Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. För att läsa mer om
klubbens behandling av personuppgifter och vilka rättigheter man har som registrerad vänligen ta del av
klubbens Personuppgiftspolicy på www.askimbc.se. Medlemmen ansvarar för att informera klubben vid
ändring av sådana uppgifter som klubben kan behöva för uppfyllande av avtalet så som namn, adress, e-post
eller telefonnummer.
Ersättningsskyldighet
Medlem som genom grov oaktsamhet eller annat vållande orsakar klubben skada ska ersätta klubben för
skadan.
Svensk lag
Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet i gymet. Om stölder, hot, trakasserier och all
annan olaglig verksamhet förekommer kommer det att polisanmälas.
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Lagval och tvistelösning
Tvist mellan klubben och medlem ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Klubben och medlemmen
ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna
reklamationsnämnden.
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