Medlemsavtal

Medlemsnr: …............................

Mellan nedanstående medlem och Win (Ceyx AB 556673-6251)
Namn:……………………………………………………….........…………… …..............................

Person nr:…………………………………………………………….............

Adress:…………………………………………………………...........................................…..
……………..............

Telefon:………………....................................

E-postadress:……………………………………………………………………………………………………………….....................................................…………………………………………..
Medlemskap

Kort:…..........................................……………………….

Pris:………………………………...…..

Startdatum:…………………..………………

□ Kontant

□ Autogiro: Bank:………………………………………… Clearing/Konto nr:……………...............................................................…………………

- Avtal för kontant medlemskap upphör utan uppsägning vid utgången av bindningsIden i avtalet.
- Betalning sker genom dragning på angivet konto den 27:e varje månad. Avtalet gäller i minst 12 månader och däreNer löpande med 1 månads
uppsägning. BetalningsmoOagaren förbehåller sig räOen aO under avtalsIden prisjustera månadsbeloppet. Medlemmen informeras före.
Jag medger aO uOag från det angivna bankkontot får göras för överföring Ill betalningsmoOagare. Jag skall senast bankdagen före
bindningsIden
i förfallodagen ha Illräckligt med pengar på kontot för de betalningar som skall göras .
DeOa förbinder jag mig gentemot banken: jag (avtalet) medger aO betalningar får belasta miO konto på banken bankdagen före förfallodagen.
Frysning av ÅRSKORT kan göras i minst 30 och längst 365 dagar. Ansökan om frysning ska ske i förväg. Ansökan i eFerhand godkänns inte.

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap på Win.
Medlemskapet kan sökas av person som är myndig eller med godkännande av målsman. Vidare krävs aO personen inte har skuld Ill Win samt har
eO allmänt hälsoIllstånd som enligt bedömning av Win´s personal Illåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.
Medlemskapet är personligt och gäller från och med startdatum och för den bindningsId som gäller.
I varje medlemskap ingår en fri instrukIon i gymmet.
Medlemmen förbinder sig aO vid överskridande av Win´s öppeXder stå för utryckningskostnader i samband med utlösande av larm. Lokalen ska
lämnas senast vid utsaO stängningsId då larm automaIskt akIveras eNer 5 minuter.
Inpasseringsbrickan är Win´s egendom och disponeras endast av medlemmen själv och får inte lånas ut eller överlåtas. Förlust av bricka anmäls
omgående Ill recepIonen.
Win´s personal skall avråda medlemmen från träning om de bedömer aO det kan innebära ohälsa eller skada för medlemmen. Vid tveksamheter
har Win räO aO kräva friskintyg från läkare.
Utebliven Id bokad hos instruktör debiteras med 200 kr. Vid förhinder ska bokat besök avbokas senast 24 Immar före.

Regler

- Medlem ska följa anvisningarna givna av Win´s personal i syNe aO undvika skador på personer, utrustning eller andra föremål samt bidra Ill en
god ordning.
- Medlem får inte använda någon form av prestaIonshöjande medel (dopingmedel eller droger) utöver mediciner föreskrivna av läkare.
- Medlem får inte heller vara påverkad av eller förtära alkohol i lokalen.
- Endast instruktörer, personliga tränare eller fysioterapeuter anställda av Win får instruera Win´s medlemmar i lokalen.
- Mobiltelefon är Illåten endast som musikspelare med hörlurar. Samtal i mobiltelefon undanbeds vänligen men bestämt.
- Stereon i gruppträningsrummet är Win´s egendom och får endast användas av instruktörer.
- Dra allId din egen inpasseringsbricka för registrering när du går in Ill träning.
- Ta av yOerskor eller använd blå plastskydd när du går in på gymmet. Träna allId med skor och endast med skor för inomhusbruk.
- Använd handduk när du tränar – aO siOa på och torka av maskinerna med. Vi är här för aO sveOas, så kom ihåg aO torka av maskinerna eNer dig.
- Ställ Illbaka redskapen eNer dig.
- Låt inte viktplaOorna slå ihop under träning, vänd precis innan vikterna möts och släpp ner dem försikIgt när du är färdig.
- Om du öppnar fönster så glöm inte aO stänga dem.
- Respektera aO barn under 7 år inte får vistas i lokalen annat än i fysioterapeuts sällskap.
- Åldersgränsen för träning utan målsmans sällskap är 16 år med målsman 12 år.
- Tänk på aO många personer är känsliga eller allergiska mot starka doNer som parfym, rök och sveO. Håll god hygien.
- Reglerna är Ill för aO skapa trivsel och ordning samt skydda dig som medlem.
- Win har räO aO stänga av medlem eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om ordnings- och säkerhetsregler bryts.
- Fråga oss gärna om hjälp när du är osäker!

Välkommen Hll oss på Wingym!
DeOa avtal har skrivits i två likalydande exemplar varav parterna fåO vardera eO.
Jag har tagit del av, förstår och godkänner avtalets innehåll inklusive de allmänna medlemsvillkoren, säkerhets- och ordningsregler.
_______________________________________________
Ort/datum
_______________________________________________
Medlems underskriN
_______________________________________________
Målsmans underskriN

_______________________________________________
Sign. Win/kassörska

Win (Ceyx AB)

Eddagatan 6

217 67 Malmö

Org. nr: 556673-6251

Telefon: 040-16 32 10

