Användarvillkor och ordningsregler på Björsäters
Sportklubbs obemannade gym GYMMET
Samtycke till nedan villkor och regler lämnas i och med inbetalning av
träningsavgift. Senaste versionen finns alltid uppsatt på GYMMET och gäller
alla som tränar, oavsett när träningsavgift inbetalats.


För att få träna på GYMMET ska man ha fyllt 15 år samt vara medlem i BSK.
Personer under 15 år kan få träna från att de fyllt 13 år men då i målsmans sällskap och under
målsmans ansvar.



Träningsavgift betalas i förskott.
För att minska administrationen ska alla träningsavgifter till fullo betalas i förskott, månatlig
betalning är ej möjligt.



Träningsavgift återbetalas ej.
Inbetald träningsavgift återbetalas ej, med undantag för om läkarintyg kan uppvisas.



Depositionsavgift för nyckelbricka.
För att komma in i GYMMET kommer varje medlem ha en nyckelbricka och tillhörande kod. Vid
utlämning av nyckelbricka tas depositionsavgift om 100 kr ut som sedan återbetalas när brickan
återlämnas.



Nyckelbricka och kod till GYMMET är personlig och får ej överlåtas.
Nyckelbricka och tillhörande kod är en personlig värdehandling och får ej lånas ut till någon annan.
Om nyckelbricka och kod lånas ut till någon annan eller om man tar med obehörig person in i
GYMMET kan det leda till avstängning. Inbetald träningsavgift återbetalas ej.



Förteckning över medlemmar.
För att förhindra obehörig träning kommer förteckning i form av namn samt giltighetstid på
träningskort sättas upp väl synligt för alla i GYMMET.



Redskapen ska hanteras varsamt och på ett säkert sätt.
Redskapen ska hanteras varsamt och enligt eventuell instruktion vid respektive maskin. Om något
har gått sönder eller någon missköter sig ska BSK informeras. Om redskap eller maskiner går
sönder på grund av vårdslöshet kan du bli ersättningsskyldig. All vistelse och träning i lokalerna
sker på egen risk, felaktig användning kan leda till kroppsskada. Var och en ansvarar själva för att
de är i så fysisk och psykisk god form att träning är lämpligt.



Var och en ser till att GYMMET hålls i gott skick.
De maskiner och redskap man använt sig av torkas av och ställs tillbaka på sin plats och svettfläckar
etc. torkas bort. Utöver det hjälps alla åt att hålla allmänna utrymmen iordning, vi hjälps åt att t.ex.
tömma papperskorgen eller skaka av entrémattan om den är full av grus etc.



Vid vistelse i GYMMET ansvarar var och en för sina tillhörigheter och värdesaker.



Vid vistelse i GYMMET visar vi respekt och hänsyn till varandra.



Loggning av inpasseringar.
Genom att betala träningsavgift godkänner man att inpasseringar loggas och lagras för att på en
aggregerad nivå kunna mäta beläggning vid olika tidpunkter. Spårning till individ kommer bara
ske om särskilda skäl föreligger, t.ex. återkommande nedsmutsning, skadegörelse, andra brott eller
utredning om otillåten träning.



Friskrivning Björsäters Sportklubbs ansvar.
Björsäters Sportklubb friskriver sig från allt ansvar gällande medlemmars eventuella skador
och/eller förluster.

