Medlems villkor för JMGK GYM
. Jag förbinder mig att plocka i ordning samtliga vikter/tillbehör i gymmet efter mig. Samt se
till att maskin/bänksäten torkas av med gymmets avsatta medel.
Samt se till så att alla fönster är stängda då jag lämnar gymmet.

. Jag förbinder mig att under mitt träningspass vara personligt ansvarig, för all utrustning jag
använder mig av, reparation av normalt slitage ansvarar JMGK Gym för. Medan skadegörelse
eller fel utförande som leder till skada på utrustningen eller lokalerna gör att jag personligen
står som ansvarig.
. Innanför entrén till gymmet så får endast skor avsedda för inomhusbruk användas.
Ytterskor skall ställas på skohyllorna i anslutning till entrén.

. 1 bricka är till en person. Det är strikt förbjudet att ta med en kamrat utan en egen bricka.
Överträdelse beviras och kortinnehavaren står personligen ansvarig för konsekvenserna.
JMGK Gym förbehåller sig rätten att utföra stickprover på medlemskap och skötsel av
gymmet.
. Alla stölder/skadegörelser eller andra försök att skada maskiner/fastighet/inventarier
polisanmäls omedelbart och då skickas även uppgifter ur inloggning och kamerasystemet
vidare till polismyndigheten. Grova överträdelser leder till avstängning av omedelbar verkan.

. Samtliga inpassering loggas med namn, tid/datum, ytterligare personuppgifter.
Entrén är kameraövervakad och spelar in all in och ut loggning.

. JMGK GYM tar avstånd från alla former av droger och doping, skulle någon medlem bli på
kommen med någon form av droger/doping i gymmet så leder det till omedelbar
avstängning samt polisanmälan.

. Då samlingslokalen på 1:a våningen är uthyrd för t.ex. bröllop eller fest, så kommer gymmet
att vara stängt. Information om då det ev. är uthyrt kommer att finnas på hemsidan och på
anslagstavlan i gymmet
. Alla medlemmar registreras i en databas. Genom undertecknande av detta avtal godkänner
medlemmen den registreringen.

. JMGK Gym ansvarar inte för förluster på grund av stöld eller annan anledning för skador på
medlemmars eller andra besökares tillhörigheter

. JMGK Gym ansvarar inte för personskador som förorsakats av medlem på grund av
olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå. Varje medlem
ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i
aktiviteterna på JMGK gym
. JMGK Gym förbehåller sig rätten att efter tecknandet av detta avtal
ändra tider/skötselregler m.m.
. Jag försäkrar att jag har läst igenom avtalet i sin helhet och att jag är införstådd med det,
samt att jag godkänner samtliga punkter.
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