Genom underskrivet medlems avtal på StiL godkänner och accepterar jag härmed nedanstående medlemsbestämmelser.
Efterföljs inte bestämmelserna är jag medveten om de påföljder som kan komma till följd av detta.
[Reviderad per 20190529, med reservation för felskrivningar]

Avtal vid köp av träningskort på StiL
* För att kunna köpa träningskort (månadskort och längre) till Mitt Livs StiL krävs
att man samtidigt har ett, för aktuellt år, aktivt medlemskap i idrottsföreningen
StiL*. Alla medlemmar (som lägst fyller 16 år under mötesåret) har rösträtt på
föreningens årsmöte. (*Från och med 1 juli 2019)
* Gällande lägsta åldersgräns för träningskort/medlemskap till StiL är det år man
fyller 12. Aktiviteter för barn under 12 år sker genom specifikt för barn
anpassade gruppträningspass och då tillsammans med målsman.
* StiL kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokaler så att
dessa kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.
* StiL förbehåller sig rätten att fastställa och ändra schema för föreningens olika
aktiviteter.
* StiL förbehåller sig rätten att bestämma över och ändra öppettiderna.
* StiL förbehåller sig rätten att under den tid då ditt kort gäller att förändra
aktivitetsutbudet, aktiviteternas innehåll samt bokningsregler.
* StiL friskriver sig från allt ansvar för förluster och skador på personer eller
egendom som uppstår under eller till följd av besök på StiL, inklusive förlust eller
skador på kläder och personlig egendom, med mindre än att oaktsamhet kan
läggas StiL till last. Skåp i omklädningsrum får ej nyttjas över natten. StiL förbehåller sig rätten att klippa hänglås där överträdelse skett.
* Varje medlem och dennes eventuella gäster ansvarar själva (medlemmen är själv
ansvarig) för att han/hon/de är i sådan hälsomässig kondition att StiL:s
aktiviteter kan utnyttjas.
* StiL fastställer de trivselregler som gäller på StiL. Medlemmar förpliktar sig att
följa dessa och övriga anvisningar som anslås i anläggningen avseende dessa.
StiL förbehåller sig rätten att, efter utdelad varning, stänga av medlem med
omedelbar verkan.
* StiL tillhör ett av de gym som ingår i ett samarbete med Luleå kommuns satsning
mot ett dopingfritt Luleå.
o
Detta avtal innebär att StiL arbetar för en dopingfri miljö.
o
Lag om förbud mot vissa dopingmedel. Lagen gäller för syntetiska
anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och
kemiska substanser som ökar frigörelsen av testosteron och klassat
läkemedel kommer avstängning att ske från alla gym/anläggningar i
Luleå som samarbetar mot en dopingfri miljö med omedelbar verkan.
o
I min egenskap av medlem hos StiL förbinder jag mig att följa deras
angivna villkor nedan. Jag förbinder mig att avstå från bruk av
dopingmedel såvida inte dopingmedlet ordinerats av läkare för
medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopingmedel.
o
Vid eventuell misstanke om doping kan jag bli kallad att göra ett
dopingtest och förbinder mig då genom detta avtal att medverka vid
detta test. Jag är medveten om att underlåtelse att inställa sig till
dopingkontroll medför avstängning från samtliga gym som ingår i
samarbetet mot ett dopingfritt Luleå.
o
Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett positivt
analysresultat eller bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot
vissa dopingmedel kommer jag att avstängas under en tid av 24
månader från samtliga gym som ingår i samarbetet mot ett dopingfritt
Luleå.
o
Avgifter som inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av avstängningen,
kan inte återfås utan är förverkade.

Allmänna bestämmelser

Särskilda bestämmelser
Träningskort ger tillgång till olika träningsaktiviteter på StiL beroende på vilken
typ av träningskort du väljer, läs mer på hemsidan. www.mittlivsstil.se
Träningskortet gäller ej som betalning av lokalhyra förutom de boll- och
racketbanor som ingår enligt bokningsreglerna.
Följande undantag gäller dock för alla träningskort:
* Träningskortet inkluderar inte individuella kroppsbehandlingar så som t.ex.
massage.
* Träningskortet inkluderar inte kursavgifter eller avgifter för resor arrangerade
av StiL utom då detta angives.
* Träningskortet är personligt och gäller som betalning enbart för
kortinnehavaren. Vid överträdelse gäller vad som anges nedan beträffande
avstängning och skyldighet att betala administrativ avgift.
* StiL kommer att avstänga medlem som överlåter eller lånar ut sitt personliga
medlemskap (kortet) till annan person. StiL förbehåller sig även rätten att ta ut
en administrativ avgift om fn 500 kr av medlem som överlåter eller låter annan
utnyttja sitt personliga kort. Upprepade förseelser kan medföra att medlemmen
avstängs utan begränsning i tiden.

Frysning av kort
Frysning av kort kostar 500 SEK och kan beviljas när som helst under
kontraktstiden under förutsättning att följande regler följs:
Frysning av avtalet kan endast beviljas vid skriftlig hänvändelse till föreningen och
minst en (1) månad i förväg. Dokument finns nedladdningsbart på hemsidan. Antal
betalningsbefriade månader måste vara fastställt i förväg och vara minst 1 mån och
max 6 mån. Vid avgiftsfri frysning måste orsaken till frånvaron kunna
dokumenteras. Det antal månader för vilka frysning beviljas läggs automatiskt till i
kontraktet i slutet av den bindande perioden. Under frysperioden dras inga
månadsbetalningar för medlemmar med autogirokontrakt. Månadsbetalningarna
återupptas när frysperioden upphört.
Avgiftsfri frysning beviljas på följande grunder:
sjukdom som kan dokumenteras med läkarintyg och som förhindrar
medlemmen att träna vid klubben.
barnafödelse/barnledighet.
stationering på annan ort för jobb eller studier i minst 2 månader och
högst 6 månader. Dock endast under terminsperioder (sept-dec, janmaj).
OBS! Detta gäller endast för Autogiro- och 12 månaders kort, dock ej för:
Kort tecknade genom företagsavtal.

Överlåtelse av kort
Löpande avtal
Överlåtelse av kort tecknat med autogirobetalning får endast överlåtas under
förutsättning att bindningstiden inte har utgått. Vid överlåtelse förfaller hela den
kvarstående kortavgiften omedelbart till betalning och kortet kan inte nyttjas
förrän denna är betald till StiL. Säljaren fyller tillsammans med köparen i en
blankett för överlåtelse av träningskort som de lämnar in till StiL.
Kontant betalt kort
Överlåtelse av kort betalat kontant får endast överlåtas en gång per abonnemang.
Kortägaren gör på egen hand upp om betalning för kortet och fyller sedan
tillsammans med köparen i en blankett för överlåtelse av träningskort som de
lämnar in till StiL.

StiL förbehåller sig rätten att under avtalstiden göra mindre förändringar av de
avgifter och priser som är förenade med medlemskapet.

OBS! Detta gäller ej för:
Företagskunder.
1 månaders kort.

Information om sådana prisförändringar lämnas på StiL:s hemsida minst 30 dagar
före ikraftträdandet. Kortavgiften för medlem som förbundit sig för medlemskap
under viss bestämd tid påverkas inte under den bestämda avtalstiden.

Uppsägning av kort

Däremot gäller förändringar av förekommande administrativa avgifter och andra
priser även en medlem som bundit sig för viss avtalstid.
StiL lämnar inget tillgodohavande på träning eller befrielse från betalning i samband
med semester, arbete som tar mycket tid eller kortare sjukdom utan läkarintyg. StiL
återbetalar inte inbetald medlemsavgift.
Kamera & Larm: Enskild medlem ansvarar för att in-/utpassering sker via angivna
passager/dörrar. Detta för att förhindra att obehöriga vistas i anläggningen.
Överträdelse mot detta renderar till 1. Varning 2. Böter: 1000kr 3. Vid upprepad
överträdelse kan avstängning bli aktuell.

Uppsägning av kort med löpande avtal
Då avtalets bindningstid är slut kan avtalet när som helst sägas upp.
Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad.
Uppsägning av autogiro innan avtalstidens slut
Om medlemmen ensidigt avslutar sin giroöverföring är medlemmen ändå skyldig
att betala avgiften för den kvarvarande avtalstiden som medlemmen minst
förbundit sig i avtalet med StiL. Kortavgiften för hela den kvarvarande perioden är
omedelbart förfallen till betalning. Kortet får emellertid inte användas under den
kvarvarande avtalstiden om inte hela den kvarstående kortavgiften först betalats.

