SIMHALLEN HÄRNÖSAND

Allmänna villkor för medlemskap på Simhallen
Härnösand.

De allmänna villkoren gäller från och med den 10 augusti 2016.
1. Allmänt
1.1 De allmänna villkoren gäller för avtal om medlemskap på Simhallen Härnösand mellan medlemmen och
Simhallen Härnösand som anges som bolaget i medlemsavtalet. Utöver dessa allmänna villkor kan också
särskilda villkor gälla för vissa tjänster eller erbjudanden.
2. Medlemskap på Simhallen Härnösand
2.1 Medlemskap på Simhallen Härnösand kan sökas av person som
• har fyllt 16 år.
• är 14 år, där ansökan om medlemskap skriftligen godkänns av vårdnadshavare, god man eller
förvaltare. Vårdnadshavare måste vara med när man tränar. Medlemskapet inleds med ett första
obligatoriskt möte med en Personlig tränare, för att säkerställa att ungdom och vårdnadshavare får
lära sig att träna på ett korrekt och säkert sätt.
• inte har en skuld till Simhallen Härnösand från tidigare medlemskap
• har en allmän hälsa som tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador, bedömning görs
av personalen vid Simhallen Härnösand
2.2 Medlemskap söks personligen på Simhallen Härnösand. Medlemskapet gäller från och med det
startdatum som står på medlemsavtalet och för den period som medlemmen bundit sig för. I avtalet regleras
även vilka aktiviteter som avses. Medlemskapet är personligt.
2.3 Medlemskapet upphör utan uppsägning efter bindningstidens utgång.
2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till en högre nivå. Vid uppgradering skall
medlemmen fortsättningsvis betala den nya månadsavgiften (autogiro) enligt Simhallen Härnösands aktuella
prislista. Om månadsavgiften betalats i förskott, ska mellanskillnaden betalas till Simhallen.
3. Medlemsförmåner
3.1 Medlemskapet ger tillgång till Simhallen Härnösands aktuella utbud av träningsmöjligheter och andra
tjänster. Information om aktuella medlemsförmåner och erbjudanden finns på Simhallen Härnösands
hemsida (www.harnosand.se/simhallen).
3.2 Simhallen Härnösand kan inte garantera plats i vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, där
deltagarantalet eller tillgången är begränsad.
3.3 Vid lågsäsong, under sommar och vissa helger, råder begränsningar gällande öppettider och aktiviteter.
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4. Medlemmens ansvar
4.1 Medlemmen förbinder sig att
• alltid uppvisa sitt medlemskort vid Simhallens reception innan träning eller aktivitet påbörjas, kontroller
förekommer
• ta del av och följa Simhallen Härnösands aktuella säkerhets- och ordningsregler
• följa anvisningar som ges av Simhallen Härnösands personal avseende träningsmetoder och hantering av
träningsutrustning
• inte uppträda olämpligt eller störande mot andra personer som vistas i Simhallens lokaler
• inte använda sig av mobiler, läsplattor eller laptop i våra våta utrymmen
• inte fotografera eller filma i gym, dusch- och omklädningsutrymmen eller vid bassänger
• bara träna/vistas i de lokaler som medlemskapet ger rätt till.
5. Medlemskortet
5.1 Medlemskortet är personligt.
Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet att
• inte låna ut eller överlåta det till annan person
• snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till Simhallen Härnösand reception
5.2 Vid förlust eller skada av medlemskort spärrar Simhallen Härnösand medlemskortet och utfärdar ett nytt.
För utfärdande av nytt medlemskort tas en förnyelseavgift ut enligt aktuell prislista.
6. Kvarlämnade saker
6.1 Om medlemmen lämnar saker i förvaringsskåp i Simhallen Härnösand efter ordinarie stängning, har
Simhallen rätt att öppna medlemmens lås och ta tillvara sakerna. Om medlemmen inte hämtar sakerna inom
14 dagar har Simhallen rätt att kasta sakerna eller om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till
hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.
7. Simhallen Härnösands ansvar
7.1 Personalen vid Simhallen ska avråda från träning eller övningar om de bedömer att den kan vara skadlig
för medlemmen.
7.2 Simhallen Härnösand ansvarar inte för hinder eller begränsning av träningsmöjligheter som beror på
sådant som ligger utanför Simhallens kontroll och som inte kunnat förutses eller undvikas. Till exempel
brand-, vatten- eller annan större skada på Simhallen Härnösand, strejk, lockout, naturkatastrof eller
myndighetsbeslut.
7.3 Simhallen Härnösand tar inget ansvar för förlust eller skada på saker som medlemmen tar med till
Simhallen och ingen ersättning betalas ut.
8. Ändring av de allmänna villkoren
8.1 Simhallen Härnösand har rätt att ändra de allmänna villkoren.
9. Övriga regler
9.1 Medlemmen ska underrätta Simhallen Härnösand om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av
namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller bankuppgifter vid betalning via autogiro.
9.2 Barn under 9 år måste ha betalande myndig person i sällskap till badet.
9.3 Barn och ungdomar under 18 år som inte kan simma ska ha sällskap av vårdnadshavare. Den som följer
med ska vara minst 18 år och kunna simma 200 meter.
9.4 Vårdnadshavare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet.
9.1 Alla badgäster ska bära badkläder.
9.1 Åldersgräns på relaxen är 18 år alla dagar utom söndag när det är familjedag.
9.1 Under familjedagen är alla åldrar välkomna till Relaxen. För inträde gäller samma regler som tillträde till
badet, se punkt 9.2 och 9.3.
• Gymkortskunder kan teckna ett kontrakt med Simhallen Härnösand för möjlighet att träna utöver ordinarie
öppettider.
• Inga väskor är tillåtna i träningslokalerna.
• Simhallen Härnösands lokaler är rök- och drogfri

