Sölvesborgs Gym & Fitness
Ansökan om och förnyelse av medlemskap
Fylls i av medlem TEXTA
Efternamn
Förnamn
Adress
Post nr

Ort

Telefon nr

E-mail

Person nr

( tio siffror)

Kod

Bet datum

Fylls i av säljaren
Medlems nr

Tagg nr

Medlemsavgift

Avgift tagg

1600kr

100kr

Betalt t.o.m.

Medlem+taggavgift Repr

Repr sign

Styrelse sign

1700kr
Reg datum

Bet datum

Regler för medlemskap i Sölvesborgs Gym & Fitnessförening
• Medlemsavgift för nya medlemmar ska inbetalas i senast 3 dagar efter inträde i föreningen. Betalning sker till Bankgiro
nr: 5783-8211. Medlemsavgiften är 1600 kronor/år. Avgift för tagg är 100 kr.
• Medlemskapet aktiveras när medlemsavgiften är inbetald och ansökan godkänd en vecka efter att tagg hämtats ut. Vid
försenad inbetalning får vederbörande ställa sig i kö på nytt och då tillgodoräknas inbetalda medel.
• Inbetald medlemsavgift betyder att medlemmen godtar de regler som föreningens årsmöte eller styrelse beslutar.
• Medlem förbinder sig att hålla sig uppdaterad med i föreningen gällande regler som finns på Hemsidan
www.solvesborgsgymofitness.se
• Medlemskap förnyas genom att man betalar in sin medlemsavgift i tid. Försenad inbetalning avräknas vid nytt inträde.
• Taggen förlängs när medlemmen fyllt i och undertecknat en ny blankett som lagts i den vita brevlådan.
Dopning.
• Samtliga medlemmar i Sölvesborgs Gym & Fitnessförening lyder under Riksidrottsförbundets, Svenska
Kroppskuturförbundet och Svenska Styrkelyftförbundets dopingstadgar.
• Medlem är förbjuden att inta och hantera sig med dopinggklassade preparat.
• Om läkare ordinerat läkemedel som kan vara dopingklassat ska föreningens styrelse underrättas.
• Vid dopingkontroll på gymmet är medlem skyldig att lämna de prov som dopingpolis eller annan myndighetsperson
kräver.
• Utöver uteslutning i minst 2 år kommer föreningen att utkräva ett skadestånd på max 30000 sek, vid brott mot
dopingreglerna, vägran att lämna dopingprov och underlåtelse att inställa sig vid kallelse för lämnade av prov.
Övrigt
• Medlemskap i föreningen gäller i ett år och kan inte överlåtas.
• Medlemskap är personligt och missbruk som att släppa in icke medlemmar på gymmet leder till uteslutning i minst 2 år
• Skivstänger och hantlar får inte släppas okontrollerat på golvet då detta medför skador på golv och utrustning.
• Skor som används utomhus får inte användas på gymmet.
• Ordning och reda ska råda på gymmet. Vikter och hantlar sätts på sin plats efter att ha använts, handtag hängs upp
avsedd plats. Brott mot detta leder till uteslutning under tid som beslutas av styrelsen.
• Om man upptäcker fel eller skador på utrustning ska styrelsen underrättas via mail. Är felet av den art att det finns risk
för personskada är det medlemmens skyldighet att på något sätt spärra utrustningen.
• Gymmets öppettider är mellan 05.00-23.00. Det är förbjudet att vistas i föreningens lokaler vid andra tider.
• För att person under 18 år ska beviljas medlemskap fodras målsmans underskrift. Minimiålder är 15 år fyllda.
Föreningen återbetalar inte inbetalda avgifter till medlem som blivit utesluten eller dröjt med inbetalning.
Vid försenad inbetalning får personen söka nytt medlemskap och vid uppvisat kvitto tillgodoräkna sig innestående medel.
Medlemsavgiften är 1600 kr. Medlem som betalar in för hög avgift får ingen kompensation för detta.
Jag har härmed tagit del av ovanstående regler och förbinder mig att följa dessa.
Jag intygar också att jag inte innehar eller använder någon form av dopingpreparat

Datum

Underskrift

Målsmans underskrift

Namn

Adress

Postnr.

Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness

Tredenborgsvägen 15

294 35

SÖLVESBORG

info@solvesborgsgymofitness.se

www.solvesborgsgymofitness.se

Sölvesborgs Gym & Fitness
Ansökan om och förnyelse av medlemskap
Medlems ex att ta med hem.
Regler för medlemskap i Sölvesborgs Gym & Fitnessförening
• Medlemsavgift för nya medlemmar ska inbetalas i senast 3 dagar efter inträde i föreningen. Betalning sker
till Bankgiro nr: 5783-8211. Medlemsavgiften är 1600 kronor/år. Avgift för tagg är 100 kr.
• Medlemskapet aktiveras när medlemsavgiften är inbetald en vecka efter att tagg hämtats ut. Vid försenad
inbetalning får vederbörande ställa sig i kö på nytt och då tillgodoräknas inbetalda medel.
• Inbetald medlemsavgift betyder att medlemmen godtar de regler som föreningens årsmöte eller styrelse
beslutar.
• Medlem förbinder sig att hålla sig uppdaterad med i föreningen gällande regler som finns på Hemsidan.
• Medlemskap förnyas genom att man betalar in sin medlemsavgift i tid. Försenad inbetalning resulterar i
strykning.
• Taggen förlängs när medlemmen fyllt i och undertecknat en ny blankett som lagts i den vita brevlådan.
Dopning.
• Samtliga medlemmar i Sölvesborgs Gym & Fitnessförening lyder under Riksidrottsförbundets, Svenska
Kroppskuturförbundet och Svenska Styrkelyftförbundets dopingstadgar.
• Medlem är förbjuden att inta och hantera sig med dopinggklassade preparat.
• Om läkare ordinerat läkemedel som kan vara dopingklassat ska föreningens styrelse underrättas.
• Vid dopingkontroll på gymmet är medlem skyldig att lämna de prov som dopingpolis eller annan
myndighetsperson kräver.
• Utöver uteslutning i minst 2 år kommer föreningen att utkräva ett skadestånd på max 30000 sek, vid brott
mot dopingreglerna, vägran att lämna dopingprov och underlåtelse att inställa sig vid kallelse för lämnade av
prov.
Övrigt
• Medlemskap i föreningen gäller i ett år och kan inte överlåtas.
• Medlemskap är personligt och missbruk som att släppa in icke medlemmar på gymmet kan leda till
uteslutning i minst 2 år
• Skivstänger och hantlar får inte släppas okontrollerat på golvet då detta medför skador på golv och
utrustning.
• Skor som används utomhus får inte användas på gymmet.
• Ordning och reda ska råda på gymmet. Vikter och hantlar sätts på sin plats efter att ha använts, handtag
hängs upp avsedd plats. Brott mot detta leder till uteslutning under tid som beslutas av styrelsen.
• Om man upptäcker fel eller skador på utrustning ska styrelsen underrättas via mail. Är felet av den art att
det finns risk för personskada är det medlemmens skyldighet att på något sätt spärra utrustningen.
• Gymmets öppettider är mellan 05.00-23.00. Det är förbjudet att vistas i föreningens lokaler vid andra tider.
• För att person under 18 år ska beviljas medlemskap fodras målsmans underskrift. Minimiålder är 15 år
fyllda. Från det året du fyller 12år så tillåts träning i målsmans sällskap.
Föreningen återbetalar inte inbetalda avgifter till medlem som blivit utesluten eller dröjt med inbetalning.
Vid försenad inbetalning får personen söka nytt medlemskap och vid uppvisat kvitto tillgodoräkna sig innestående medel.
Medlemsavgiften är 1600 kr. Medlem som betalar in för hög avgift får ingen kompensation för detta.

Det går att kontrollera när medlemskapet går ut på medlemslistan som finns på anslagstavlan.
Medlemmar som besöker gymmet ska använda sin tagg och kod för, att komma in även om man kommer
flera i sällskap.
Var och en ska identifiera sig genom att visa tagg och ange kod.
Person som visar upp sin tagg vid ytterdörren för att komma in på gymmet kan vara före detta medlem, att
släppa in denne innebär att man släpper in en obehörig person vilket leder till uteslutning.
För mer information läs på anslagstavlan eller http://www.solvesborgsgymofitness.se/
Om du har frågor kan du maila till info@solvesborgsgymofitness.se
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