Idrætsanlæggene i Gladsaxe
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 62 00
E-mail: idraet@gladsaxe.dk

Handels- og medlemsbetingelser for Gyngemosehallen Fitness
§1 Abonnementsaftaler
Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender
du, at Gladsaxe Kommune er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort.
Du giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Gladsaxe Kommune må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet
løber. Betalingstransaktionen gennemføres den 1. bankdag i måneden når en ny betalingsperiode begynder.
Gladsaxe Kommune er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode + dagene fra hvor købet er gennemført frem til den 1. bankdag i måneden. Eventuelle yderligere beløb, skal du særskilt godkende.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse,
der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Et abonnement er personligt og må ikke benyttes af andre.

§2 Prisændring
Abonnementsprisen er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Gladsaxe Kommune ændres
med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Prisændringer vil blive annonceret på
Gladsaxe Kommunes hjemmeside.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af
abonnementet.

§3 Introtime
Ved køb af abonnement til Gyngemosehallen Fitness påkræves det, at alle nye brugere gennemfører en introtime til fitnessmaskinerne uanset træningserfaring. Dette gælder ikke for
personer med 10-turskort og enkelt klip til holdtræning.
Det er medlemmernes eget ansvar at tilmelde sig en introtime rettidig.
For at få adgangsbriken aktiveret, skal du kontakte administrationen på 3957 6200 eller
komme forbi os på Gladsaxevej 200 for at oplyse dit CPR-nummer, som adgangsbrikken skal
kobles op på. Så snart vi har dit CPR-nummer er adgangsbrikken aktiveret.

§4 Adgangsbrik
Ved køb af abonnement til Gyngemosehallen Fitness opkræves alle brugere et oprettelsesgebyr på kr. 150,- Adgangsbrikken udleveres af Fitnessinstruktøren efter introtimen og aktiveres
den efterfølgende hverdag.
Unge mellem 12 og 15 år, får en adgangsbrik uden adgange på, og skal altid træne med en bruger over 18 år.
Du må påregne op til 8 dages fragået trænings tid i forbindelse med oprettelse og ledig plads
på introtime.

§5 Adgangskontrol
Adgangsbrikken er personlig og må ikke udlånes eller overdrages til andre.
Du skal altid huske at registrere din adgangsbrik når du ankommer, ved døren indtil fitness lokalet
Det er ikke tilladt at medtage gæster eller lukke andre medlemmer ind i Gyngemosehallen Fitness. Glemmer du at registrere din adgangsbrik eller lukker du andre ind i fitness lokalet, vil du
blive faktureret et kontrolgebyr på kr. 500,-

§6 Børn og gæster
Det er tilladt at have egne børn med i Gyngemosehallen Fitness, såfremt der ikke kan arrangeres pasning eller børnene kan være alene hjemme.
Børnene må ikke være til gene for andre eller benytte maskinerne, håndvægte eller andet udstyr i Fitness. Hvis det konstateres at børnene benytter maskinerne, kan det udløse et kontrolgebyr på kr. 500,-.
Det er ikke tilladt at medtage øvrig familie, venner, bekendte, og gæster med ind i fitness lokalet. Skal fitness lokalet vises frem til andre, kan der laves en specialaftale med Gyngemosehallens personale.
§6 stk. 2 Børn og unge
Børn under 12 må ikke tilmelde sig eller benytte fitness udstyret.
Unge mellem 12-14 år skal altid træne med et medlem over 18 år. Adgangsbrikken der tilsendes, har ikke adgang til fitness lokalet, men adgangsbrikken skal alligevel altid sættes op til læseren når medlemmet ankommer, grundet adgangskontrol. Glemmes dette medfører det et
kontrolgebyr på kr. 500,-.
Når brugeren fylder 15 år, skal han/hun sende en e-mail til gyngemosehallen@gladsaxe.dk, for
at adgangsbrikken kan få almindelig adgang.

§7 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som bruger af Gyngemosehallen Fitness er man selv ansvarlig
for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Gladsaxe Kommune er ikke ansvarlig
for personskader som følge af eventuel ulykke i fitness lokalet.
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§8 Holdtræning – Kontobetaling/betaling pr. gang
Som bruger af Gyngemosehallen Fitness, kan du til tilkøbe holdtræning til dit abonnement.
Holdtræning afregnes efter forbrug og trækkes automatisk på dit tilmeldte betalingskort den 1.
bankdag i måneden.
Er du ikke medlem af Gyngemosehallen Fitness, kan du vælge at tilmelde dig kontobetaling.
Dette kan tilkøbes i vores webshop. Ved kontobetaling indbetales kr. 400,- på din brugerprofil.
Hver gang du tilmelder dig holdtræning, vil din konto efterfølgende blive modregnet.
Du kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et
beløb på kr. 150,- som dækker Gladsaxe Kommune omkostninger ved transaktionen.

§9 Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse på hold samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

§10 Opsigelse
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil du opsiger det eller det opsiges af Gladsaxe
Kommune. Opsigelse skal senest ske med 14 dages varsel, og løber den tilmeldte periode ud.
Du opsiger selv dit abonnement via din profil på Halbooking via gladsaxe.halbooking.dk.
Ved kortudløb, modtager du automatisk en mail med påmindelse om, at dine kortoplysninger
skal fornyes.

§11 Samarbejde med Anti Doping Danmark
Gladsaxe Kommune og Idrætsanlæggene i Gladsaxe og har indgået aftale med Anti Doping
Danmark (ADD) om at fremme dopingfrit idræt, gennem Folketingets 'Lov om at fremme dopingfri idræt'.
Som medlem af Gyngemosehallen Fitness kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du
forlader
Gyngemosehallen Fitness. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt.
Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i
mindst 2 år fra Gyngemosehallen Fitness samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale
med ADD.
Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

§12 Behandling af personoplysninger
Gladsaxe Kommune har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at
kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Gladsaxe Kommune indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse. fødselsdag og e-mail adresse.
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Ved handel gennem webshoppen på gladsaxe.dk/gyngemosehallen registreres personoplysninger med det formål, at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres,
sikre Gladsaxe Kommune, at det sker med medlemmets samtykke og at det klart fremgår,
hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Gladsaxe Kommune som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der
behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Gladsaxe Kommune gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Gladsaxe Kommune
Gyngemosehallen
Gyngemose Parkvej 28 A
2860 Søborg
Telefon +45 39576203
E-mail: Idraet@gladsaxe.dk
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