Allmänna villkor medlemskap hos Alfta Aktiv
Medlemskap månadsvis betalning Medlemskapet är
personligt och kan icke överlåtas till annan person.
Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper
enligt avtalad period, 30 dagar per erlagd betalning. Alfta
Aktiv förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl
omgående säga upp medlemskapet. Vid sådant
förhållande återbetalas outnyttjad medlemsavgift om
sådan erlagts. Vid grovt fall av regelbrott t.ex. vid
utlånande av sin dörrtagg till obehörig sker uteslutning
av medlem utan att någon återbetalning av eventuell
innestående tid blir aktuell. Medlem ansvarar för att
hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra
sig träning och behandling. Alfta Aktiv friskriver sig från
allt ansvar för skada och/eller förlust, som åsamkats
medlem eller någon medlem ansvarat för. Minimiålder
för medlemskap i Alfta Aktiv är 13 år med målsmans
godkännande. Från 16 år krävs inget godkännande.
Medlemskap med 3 månaders bindningstid
Medlemskapet är personligt och kan icke överlåtas till
annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid
utan löper enligt avtalad period, 3 månader per erlagd
betalning. Efter bindningstid gäller 1 månads
uppsägningstid och sker skriftligt/muntligt. Alfta Aktiv
förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl
omgående säga upp medlemskapet. Vid sådant
förhållande återbetalas outnyttjad medlemsavgift om
sådan erlagts. Vid grovt fall av regelbrott t.ex. vid
utlånande av sin dörrtagg till obehörig sker uteslutning
av medlem utan att någon återbetalning av eventuell
innestående tid blir aktuell. - Medlem ansvarar för att
hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra
sig träning och behandling. -Alfta Aktiv friskriver sig från
allt ansvar för skada och/eller förlust, som åsamkats
medlem eller någon medlem ansvarat för. - Minimiålder
för medlemskap i Alfta Aktiv är 13 år med målsmans
godkännande. Från 16 år krävs inget godkännande.
Frysning av medlemskap Medlem som av nedanstående
skäl inte kan nyttja sitt medlemskap under en period kan
få den betalda perioden förlängd med en period
motsvarande uppehållet. Frånvaroperioden måste uppgå
till minst 30 dagar och medlemmen måste personligen
anmäla frysningen till Alfta Aktiv. Frysning kan ske på
följande grunder: sjukdom med läkarintyg, graviditet
eller studier/arbete på annan ort där flytt blir nödvändig.
Tillgänglighet Säsongsmässiga förändringar av
öppettider/öppethållning kan komma att ske vilket inte
berättigar till förlängning av gällande avtal. Öppettider
framgår av anslag på Alfta Aktivs hemsida.
Trivsel och Hygien Det åligger medlemmar att följa de
regler avseende trivsel, hygien, träningsmetoder och
ordning vilka meddelas skriftligen eller muntligen av
Alfta Aktivs personal. För en trivsam anläggning
uppmanas till ordning och aktsamhet i Alfta Aktivs
lokaler.

Doping Användning och/eller försäljning av RF’s
dopinglista förbjudna preparat eller liknande
prestationshöjande medel är förbjudet och leder till
omedelbar uteslutning från Alfta Aktiv för vilken
återbetalning av eventuell innestående tid inte
återbetalas. Alfta Aktiv förbehåller sig rätten att oanmält
iscensätta dopingkontroll.
Medgivande Jag samtycker till att Alfta Aktiv får
kommunicera med mig via email, sms och telefon, så
länge jag är medlem i Alfta Aktiv och under en period om
18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan när som
helst begära att Alfta Aktiv upphör med dylik
kommunikation.
Prisjusteringar Eventuell höjning av avgiften kan komma
att ske men påverkar inte redan erlagd betalning för
pågående 30-dagars period eller 3 månaders bindning.
Prishöjning får därmed inte ske retroaktivt. Justeringen
kan ske utan föregående underrättelse till medlem men
information publiceras på Alfta Aktivs hemsida och i
verksamhetens lokaler.
Betalning Medlemskapet vid Alfta Aktiv betalas genom
Bankgiro eller Swish enligt information tillhandahållen på
Alfta Aktivs hemsida. För bindande medlemskap finns
även möjlighet till autogirobetalning där separat
blankett fylls i. Vid erlagd betalning har medlem tillgång
till verksamhetens lokaler och aktivitetspass under den
avtalade period. Tidsfristen räknas från att Alfta Aktiv
mottagit betalningen.
Inloggning på Alfta Aktivs bokningssida Vid betalning av
avgiften för därmed påbörjad period underrättas
medlem personliga inloggningsuppgifter till Alfta Aktivs
bokningssystem. Inloggningsuppgifterna används för att
boka aktivitetspass på anläggningen och fungerar
därmed som ett digitalt medlemskort.
Inloggningsuppgifterna gäller strikt för medlemmen i
fråga och skall förvaras på ett sätt som säkerställer att
ingen obehörig person kan nyttja uppgifterna.
Distansavtalslagen Vid köp via hemsidan gäller
Distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt
att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”)
skriftligen meddela Alfta Aktiv om han/hon ångrat sitt
köp. Under förutsättning att medlemmen inte utnyttjat
sin möjlighet att boka aktivitetspass på Alfta Aktivs
bokningssida har medlem rätt att under ångerfristen få
tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.
GDPR
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen
General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i
Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den svenska
personuppgiftslagen (PUL). Dina personuppgifter är
viktiga för oss och hanteras därför med största
försiktighet, helt enligt GDPR. Genom att skicka in
medlemsregistreringen godkänner Du att vi får ta del av
dina uppgifter.

