Ansökan om personlig kod
Namn:

______________________________________

E-mail:

______________________________________

Personnummer:

______________________________________

Mobiltelefon:

______________________________________

Villkor:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Jag förbinder mig att respektera de öppettider som publiceras på gymmets hemsida
www.allsports.se och som även finns anslagna på gymmet. Om gymmet exempelvis
stänger kl. 23 är jag medveten om att jag måste senast vara ut vid den tidpunkten.
Överträdelse kan komma att debiteras med debiteras 1 000 kr.
Jag är medveten om att det är den som sist loggar in som är ansvarig vilket innebär
att jag är skyldig att anmäla om något är sönder när jag kommer in. Detta görs
lämpligen genom att ringa det nummer som är anslaget i receptionen alternativt
skriva en lapp och lägga i en för ändamålet placerad brevlåda vid receptionen.
Nämnda informationsplikt innebär att om något uppenbart är förstört eller till och
med borta ska detta rapporteras! Att det är den som sist loggar in som är ansvarig
innebär också att det är viktigt att var och en som kommer in knappar in sin egen
kod.
Jag är medveten om att entrén är videoövervakad och att all träning sker på egen risk
då gymmet inte på alla tider som det är öppet är bemannat med personal. På grund
av olycksrisken rekommenderar vi att du inte tränar med för tunga fria vikter om du
är ensam i lokalen.
Jag förbinder mig till att inte lämna ut min kod till någon obehörig. Koden är
personlig! Överträdelse kommer att debiteras med 1 000 kr samt risk för
avstängning!
Jag är medveten om att det är min skyldighet som medlem att säga till innan jag tar
med mig en gäst under de tider som gymmet är obemannat. Om obehörig person
påträffas i lokalerna kan en avgift på 500 kr komma att debiteras den som släppt in
personen!
Jag är medveten om att vid missbruk av koden riskerar jag att inte längre kunna
beredas tillträde till gymmet utöver de tider som vi garanterat har bemanning. Vidare
är mitt medlemskap en förutsättning för att jag ska få behålla koden (och i de fall
icke-medlemmar har en kod förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort denna).
Jag är medveten om att dessa villkor gäller i tillägg till ”Allmänna villkor”
_________________________
Ort och datum

_________________________
Underskrift

_________________________
Målsmans underskrift om den som ansöker är under 18 år

