ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP SPORTSCLUB EAST
ALLMÄNT OM KLUBBMEDLEMSKAP OCH TRÄNING
v Syftet med SportsClub EAST är ett erbjuda ett familjemedlemskap för alla åldrar i ett
friskvårdsgym med trevlig miljö och egen passerkort så att du kan träna när du själv
har tid, från 06.00 till 23.00, sju dagar i veckan, året runt.
v Klubbmedlemsskapet omfattar alla personer i samma hushåll (bostadsadress).
v Antalet klubbmedlemmar är begränsat för att undvika trängsel eller köbildning. För
att stärka den lokala anknytningen har familjer bosatta i Östertälje företräde.
v Klubbmedlemskap beviljas eller avslås efter ansökan till styrelsen, se
www.sportsclubeast.se, och kräver att du kan visa upp en giltig legitimation samt
accepterat regler och villkor genom underskrift av denna ansökan.
v SportsCLub EAST är en idéell förening och tillgångarna används av dess styrelse för
hyra, underhåll och reparation samt tillförande av ny utrustning enligt önskemål från
såväl medlemmar som styrelsen. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att ta ut skälig
ersättning för dess arbete.
v Begränsat ljud råder mellan 06.00-09.00 samt 21.00-23.00 av hänsyn tull övriga
hyresgäster (låg musik, ingen boxboll träning samt begränsat "slammer").
v Noll tolerans för droger gäller. Medlem som använder illegala droger inom
SportsClub EAST lokaler eller främjar användandet av olagliga preparat kommer
ovillkorligen att avstängas och uteslutas med omedelbar verkan utan rätt till
kompensation för erlagd avgift till klubben.
v Endast medlemmar har tillgång till lokalen. Medlem som släpper in andra personer
riskerar avstängning utan rätt till kompensation för erlagd avgift till klubben.
v Var sak har sin plats så all utrustning ska återställas efter träning.
v Allmän hygien råder. Träningskläder undanbedes p g a hygien samt begränsad
förvaringsplats. Skor, handskar, dricksflaska o andra mindre artikler i för ändamålet
avsett fack. Torka bort svett efter dig efter bruk av maskiner.
v Obefogat störande och vrålande samt avklädning och posering är inte tillåtet.
v Inneskor obligatoriskt- inga uteskor får användas i gymet utan lämnas vid ingången.
v Håll golvet i ombytesrummet fritt från duschvatten.
v Parkeringsplatser för tränande finns till vänster om parkeringsgarage vid fastigheten.
Annars gäller parkering utmed gatan (ej uppe vid ingången till gymet).
v Kommunikation sker via hemsida och email i första hand.
v Synpunkter och kommentarer lämnas på tavlan i gymmet och via hemsidan.
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REGLER OCH VILLKOR SPORTSCLUB EAST
* aktuella och uppdaterade REGLER OCH VILLKOR: www.sportsclubeast.se

Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande prislista tillgänglig på SportsClub EASTs hemsida. Betalningkan
ske på två olika sätt- månadsvis dragning via autogiro alternativt periodfaktura:
1. Månadsvis
Månadsavgiften görs via auto-överföring från ert konto till klubbens konto hos SwedBank
8327-9 983 839 636-5 senast den 28:e varje månad. Det är viktigt att lägga in avsändaruppgift i överföringen, annars ser vi inte vem som betalt.
2. Fakturering
On du vill bli fakturerad årsvis så meddela oss fakturaadressen, privat eller företag. Dock sker
fakturering endast en gång per kvartal vilket innebär att om man t ex blir medlem i augusti
så får man först betala månadsvis för augusti och september, därefter faktureras perioden
oktober-sept 1 år framåt o s v. Fakturan tillsammans med kontoutdrag från din bank är
fullgott underlag för friskvårds-ersättning. Kvitto på betalning skrivs ut mot begäran.
Heltidsstuderande som är enda tränande i hushållet erhåller en studentrabatt, se
www.sportsclubeast.se, under förutsättning att giltig studielegitimation uppvisas.
Friskvårdspengar från arbetsgivare faktureras i förskott varvid moms och faktureringsavgift
tillkommer. Avtal för företag och anställda efter särskild överenskommelse.
SportsClub EAST har rätt att ändra avgifterna med minst tre månaders varsel, enligt
information på hemsida, per sms eller epost till klubbmedlemmens angivna
kontaktinformation. Förbetald avgift omräknas till ny sluttid närmast månadsbörjan enligt ny
avgift.
Passerkort
För erhållande av passerkort till gymet skall en engångs-avgift per kort erläggas. Fler
passerkort till medtränande (familjemedlemmar) kan, om än restriktivt, erhållas. Passerkort
skall återlämnas senast den dag då klubbmedlemskapet upphör. Passerkorten är endast
giltiga för medlemmens och dess hushållsmedlemmar och får inte lånas ut. Om passerkortet
stjäls eller tappas är medlemmen skyldig att omedelbart anmäla detta så att kortet kan
spärras och ett nytt kvitteras mot erläggande av ny kortavgift.
Om betalningen upphör eller om en faktura förfaller kommer medlemmen att notifieras och
passerkortet att spärras till dess att betalning är åtgärdat.
Uppsägningstid
Tre månaders uppsägningstid till närmast påföljande månad. Därefter skall passagekortet
returneras till av klubben utsedd ansvarig person. Eventuell förbetald avgift anses förfallen
när medlemmen träder ur och ingen återbetalning sker.
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Skador och ansvar
Observera att privat olycksfallsförsäkring krävs. SportsClubEAST har ingen försäkring som
täcker klubbmedlemmar utan endast klubbens lösöre.
Skador på utrustning eller lokalerna i övrigt skall omedelbart anmälas via kontakt-formulär
på hemsidan. Avsiktlig skadegörelse medför avstängning och ersättningsskyldighet samt risk
för polisanmälan.
Stölder anmäls och innebär livstids avstängning.
Den som tecknat klubbmedlemsskap för ett hushålls räkning ansvarar för att övriga
medlemmar av hushållet (medtränande) tar del av och följer dessa regler. Bryter någon
medtränande mot reglerna anses det som ett brott av klubbmedlemmen själv.
Tillträde till gymmet
Rätt att träna har samliga personer i samma hushåll som klubbmedlemmen, d v s personer
som är folkbokförda på samma adress som klubbmedlemmen under den tid som avgift
erläggs, om ej andra speciella villkor tillämpas.
Åldersgränsen är 15 år och innebär att ungdomar under 15 år får ej vistas i lokalen utan
överinseende av målsman eller annan vuxen medlem.
Uppsägning
Klubbmedlemskap skall sägas upp skriftligen minst tre (3) månader i förväg. Träningsavgift
utgår under uppsägningstiden och du har givetvis rätt att träna som vanligt under denna tid.
Uppsägningen kan göras genom e-mail eller per telefon till angiven kontaktperson eller
ekonomiansvarig och är giltig efter skriftlig bekräftelse. Passerkort skall återlämnas senast
den dag medlemskapet upphör.
Personuppgifter
SportsClubEAST har en webbsida där namn och bild på klubbmedlemmar samt eventuella
medtränande publiceras för att underlätta umgänget och skapa samhörighet. Denna
information och övriga personuppgifter lämnade av dig kommer att lagras och behandlas av
SportsClubEAST i syfte att uppnå klubbens målsättning samt för att fullgöra åtaganden mot
dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Varje medlem har emellertid rätt att
avböja publicering av information via Internet och meddelar klubben detta vid inträde. I
övrigt följer vi datainspektionens direktiv och riktlinjer för lagring av personuppgifter och
publicering via Internet.
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Underskrift och annan information
Ovanstående regler och villkor accepteras. Jag har informerats om ändamålet med
behandlingen av mina och mina medtränandes personuppgifter enligt ovan och lämnar för
egen del och på mina medtränandes vägnar samtycke till att dessa behandlas och
kontinuerligt uppdateras för ovan angivna ändamål.
Brott mot ovanstående regler innebär risk för avstängning.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar.
Södertälje den [datum]: ________________________

-------------------------------------------------------Namnteckning medlem

-------------------------------------------------------Namnteckning SportsClub EAST

-------------------------------------------------------Namnförtydligande medlem

-------------------------------------------------------Namnförtydligande SportsClub EAST

Födelsedata, 6 siffror (ej födelsenummer):
Postadress:
Telefon:
Mobiltel:
E-post:
Antal passerkort:
Betalnignsavsändare (om ej medlem):
Familjemedlemmar:

Speciella villkor:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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