
Medlemskap 

1. Medlemskap 

För att bli medlem i Verkstadsgymmet sänder du ett e-postmeddelande till 

info@verkstadsgymmet.fi och vi sänder dig formuläret som ska fyllas i och undertecknas eller 

går in på vår hemsida www.verkstadsgymmet.fi och fyller i formuläret på hemsidan. Har du 

fyllt i formuläret hemma kan du ta med det till gymmet och lämna det i postlådan eller scanna 

in det och skicka det på vår e-post. 

Om du vill att vi går tillsammans igenom gymutrustningen, bokas en tid för en träff. Vi erbjuder 

även träningsprogram och kostrådgivning, detta ingår inte i medlemspriset, vid intresse ta 

kontakt med Nico på 050 3298405 eller info@verkstadsgymmet.fi  

Vill du komma och träna endast en gång ringer du eller sänder ett textmeddelande/ mail för 

bokad träningstid, vi öppnar dörren på distans. 

En person under 18 år ska ha vårdnadshavarens eller förmyndarens underskrift för att skriva ett 

avtal om medlemskap. Dessutom är det på vårdnadshavarens ansvar när personen tränar vid 

Verkstadsgymmet. En person under 14 år får inte träna utan en vårdnadshavare eller 

förmyndare på plats, ansvaret för personen är vårdnadshavarens eller förmyndarens.  

2. Kort 

Kortet skickar vi till er eller ger den vid en träff. Kortet är personligt och en pant på 5€ tas vid 

första faktureringen. Vid avslutat medlemskap lämnas kortet i postlådan inne på gymmet, 

panten fås tillbaka när kortet är inlämnat, vid oinlämnat kort fås ingen pant tillbaka. 

3. Faktura 

Fakturan sänds per mail eller per post, ifall du väljer att fakturan sänds per post tillkommer en 

faktureringsavgift på 5€ per faktura. Om fakturan inte är betald vid förfallodagen skickar vi en 

faktura per post inklusive expeditions-och faktureringsavgift. Därför kan det vara bra att 

markera gymmets e-post som prioriteringsmail så att mailen inte råkar åka i skräpposten. 

4. Kontaktuppgifter 

Som medlem förbinder du dig att genast anmäla om förändringar i personuppgifter såsom 

namn, adress, e-mail, telefonnummer och dylikt. Ändringar meddelas per e-post. 

Verkstadsgymmet sparar dina kontaktuppgifter utom räckhåll för obehöriga under ditt 

medlemskap, vid uppsägning kasseras dina kontaktuppgifter på ett säkert sätt. Vi försäkrar att 

dina personuppgifter ej används till andra ändamål. 
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6. Hälsa och ansvar  

Som medlem ansvarar du själv för ditt hälsotillstånd och din säkerhet. Du ansvarar för att 

träningen sker enligt vad hälsotillståndet tillåter i förhållande till den träning som 

Verkstadsgymmet erbjuder.  

Medlemmarna ansvarar själva för sin säkerhet och är medvetna om att Verkstadsgymmet 
utgör en miljö där riskmoment förekommer på grund av att gymmet till mestadels 
obemannat.  
Som medlem visar du också hänsyn till andra medlemmar, och tar ansvar för att följa reglerna 

som finns uppsatta i gymmet. 

Verkstadsgymmet ansvarar inte för eventuella skador på medlemmar eller lös egendom. 

7. Kameraövervakning 

I utrymmena finns inspelande kameraövervakning på grund av att gymmet är mestadels 

obemannat, vilket du som medlem är medveten om och godkänner. 

8. Värdesaker och annan lös egendom 

Verkstadsgymmet ansvarar inte för och ersätter inte värdesaker eller annan lös egendom som 

medlemmar tar med sig till gymmet, ifall dessa skadas eller försvinner. 

9. Avbrott 

Verkstadsgymmet ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmar att träna ifall detta beror 

på omständigheter som till exempel vattenskador, brand, eller skador orsakade av häftig 

väderlek. 

10. Uppsägning 

Medlemskapet har en uppsägningstid på en (1) månader vid kalendermånadens slut. Har du ett 

årsmedlemskap kan det inte sägas upp. Undantag görs i specialfall, ifall du till exempel har fått 

permanent motionsförbund av en läkare kan medlemskapet sägas upp genast utan 

uppsägningstid, dock krävs läkarintyg. 

Ifall du vill säga upp ditt medlemskap ska du skicka ett meddelande per e-post till 

exit@verkstadsgymmet.fi , så får du en bekräftelse på att Verkstadsgymmet har tagit emot din 

uppsägning av medlemskapet.  

11. Barn 

Barnen är välkomna på Verkstadsgymmets gym under uppsikt av föräldern. Barnen är på 

förälderns ansvar och Verkstadsgymmet ansvarar ej för barnens säkerhet. Det är viktigt att 

föräldern är medveten om att barnet/barnen ej ska störa andra medlemmar som tränar på 

Verkstadsgymmets lokaler.  
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12. Corona 

Viktigt att du tvättar händerna när du kommer till gymmet och när du går hem. Vi önskar även 

att du spritar gymutrustning du använt för att minimera riskerna för smittspridning av bakterier. 

Vi vill även påminna att du inte kommer till gymmet om du symtom såsom hosta, snuva, halsont 

eller feber. Har du vistats i länder som rekommenderas 14 dagar karantän önskar vi gärna att 

du håller dig även borta från gymmet under denna tid.  


