MEDLEMSKABET

•
•
•
•

Hvert medlem får et brugernavn og en kode.
Login på hjemmesiden www.sportspark.dk
Husk at rette dine stamoplysninger online ved ændringer af
navn, adresse, mobilnr. og e-mail

MEDLEMMER

•
•

Medlemmer betaler Kr.100,00 i indmeldelsesgebyr. Ved indmeldelse får du et armbånd – refunderes ikke ved
ophør.
Månedsbetalingerne er bindende løbende måned
+ 2 måneder = garantiperiode.

•
•
•

Efter garantiperioden fortsætter aftalen automatisk, hvis du ikke selv opsiger aftalen.
Opsigelse kan gerne ske skriftlig pr. e-mail info@sportspark.dk
Opsigelsesvarsel :
Før den 15. i mdr.= løbende måned
Efter den 15. = Løbende måned + 1 måned

•
•

Ved tilmelding til PBS betales gebyr på Kr. 30,00 pr. måned ved hver opkrævning.
Ved tilmelding af kort til betaling er der INGEN gebyrer.

10-TURSKORT MEDLEM
10-turskort er gældende i 3 år fra købsdato.
MEDLEMSARMBÅND
- Dit medlemsarmbånd skal altid benyttes ved indgang til fitness samt til enkelte holdtræninger samt bæres synligt.
Mister du dit armbånd, skal det spærres med det samme – nyt koster 100,kontakt receptionen.
BERO / PAUSE
Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i bero :

•
•

Skal gerne ske skriftlig til info@sportspark.dk
1 gang pr. år.
Varighed mindst 2 uger – max. 6 måneder

•

Skal sættes i bero til den 1. eller 15. i mdr.
Medlemskabet sættes automatisk i gang igen til aftalt startdato.

AFLYSNINGER

•
•

Vi forbeholder os retten til at aflyse hold, hvis der er få tilmeldte. De tilmeldte vil få besked via sms eller e-mail,
så sørg for at være tilmeldt ordningen.
Der vil i lavsæson være perioder, hvor samtlige holdaktiviteter ikke tilbydes

ONLINE BOOKING

•
•
•
•

•

Kend dit login eller få den oplyst i receptionen eller pr. e-mail.
Du kan selv ændre login og kode.
Du kan booke hold træning via din personlige medlemsside.
Venteliste
Du kan tilmelde dig venteliste på forskellige hold. Når du tilmelder dig Kan du vælge at få en sms, hvis der bliver
en plads ledig. Står du på venteliste, kan du først deltage på holdet, så fremt der bliver en ledig plads ved
holdstart. Vi følger rækkefølgen på ventelisten.
HUSK afmelding.

*UDEBLIVELSE FRA HOLD – OPKRÆVES KR. 40,00 PR. GANG
*Afbud senere end 3 timer før hold start KR. 20,00 i gebyr.
Husk at ankomstregistrere dig inden holdstart med dit medlemsarmbånd eller hos din holdinstruktør.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvis du ikke er ankomst-registreret, vil du blive noteret som udeblevet og vil få tildelt bødegebyr på kr. 40,00
Du kan ankomstregistrere dig 2 timer før holdstart
Ved klippekort trækkes et klip - uanset om du kommer eller ej - så husk at afmelde dig senest 3 timer før, hvis
du ikke kommer.
Husk at være tilmeldt med mobil nr. eller e-mail, så vi kan sende dig en besked, hvis der sker ændringer i din
booking.
Gebyrerne for manglende afbud samles pr. måned og opkræves på medlemskabet den 15. i efterfølgende
måned.Medlemschippen er personlig og må ikke overdrages til andre og det er ikke tilladt at lukke andre ind i
SportsPark Blaavandshuk.
Aldersgrænsen for børn i omklædningsrummene hos det modsatte køn er 5 år
Der skal skiftes til træningstøj og indendørs sko, inden man træner i SportsPark Blaavandshuk. Det er ikke
tilladt at træne i bar overkrop.
Brugere af SportsPark Blaavandshuk.skal rydde op efter dem selv. Redskaber bliver sat på plads
og træningsmaskiner rengøres og aftørres efter brug
Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i fitnesscentrene i SportsPark Blaavandshuk. Dog
undtages indtagelse af vand i lukkede beholdere.
Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt. Overtrædelser medfører øjeblikkelig bortvisning.
Al træning er på eget ansvar
Anvisninger fra instruktører og personale skal altid efterleves.
SportsPark Blaavandshuk.kan ikke drages til ansvar for tyveri sket i centret
Misbrug af inventar, træningsudstyr, adgangschip, chikane af andre medlemmer, centrets personale eller
centret giver SportsPark Blaavandshuk ret til at ophæve medlemskabet uden refusion af medlemskab
Gebyrerne for manglende afbud samles pr. måned og opkræves på medlemskabet den 15. i efterfølgende
måned.
Mindre ændringer af priser kan forekomme uden varsling.

Brud på ovenstående regler og retningslinjer, vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt medlemskab
vil ikke blive refunderet.

