
	

Här är en sammanstäl lning på de vi l lkor du har skrivit  under på att föl ja för att träna på Nacka Dojo.  

Autogiro: Kortköpet är bindande under den period som du valt i ditt avtal. Efter periodens slut så övergår ditt autogiro till ett abonnemang 
som löper på automatiskt och vi drar pengar varje månad från ditt angivna konto. Vi fortsätter att dra pengar så länge du vill vara medlem 
hos oss. Om du däremot vill säga upp kortet när din period har gått ut måste du göra det skriftligt, för att kunna stoppa dragningen, vilket 
sker i förskott, gäller 30 dagars uppsägningstid. Månadsbetalningen sker mellan den 26-28:e varje månad, med början närmast möjliga 
betaldag efter medgivandets undertecknande. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag förstår att 
om jag inte har tillräckligt med pengar på kontot vid förfallodagen så kan extra avgifter från banken och Nacka Dojo uppkomma. Kortköpet är 
bindande under avtalsperioden och om kortköparen anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra så är 
kortköparen skyldig att betala resterande belopp mot faktura.  

Medlemsavgift :  På första månadskostnaden tillkommer en avgift på 100 kr som är en medlemsavgift och som krävs för att du ska vara 
medlem på Nacka Dojo. Medlemsavgiften gäller för 12 månader och ger dig rösträtt i vår förening samt en försäkring via Folksam.  

Frysning av kort, överlåtelser: Du kan inte frysa ditt träningskort. Undantag kan beviljas vid långvarig sjukdom, graviditet eller skada 
som kräver längre rehabilitering, undantaget gäller endast för dig som bundit ditt kort till minst 12 månader. Läkarintyg krävs. Du kan överlåta 
ditt autogiro till en kompis som då övertar ditt ordinarie pris (ej rabatterat pris). Nacka Dojo tar ut en överlåtelseavgift på 200 kr och både du 
och den du överlåter autogirot till måste underteckna dessa avtal i vår reception samtidigt. Knatte och barn & ungdomar som byter till en 
träningsgrupp som har en högre avgift får automatiskt en höjning till den nya avgiften i samband med flytten till den nya gruppen.  

Trivselregler och träningsföreskrif ter: Det åligger dig som medlem att följa våra regler samt de anvisningar gällande 
träningsutrustning och träningsmetoder som annonseras skriftligt eller muntligt av Nacka Dojos personal. Som medlem på Nacka Dojo 
förutsätts du alltid att uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Om du inte följer föreskrifter och regler förbehåller 
Nacka Dojo rätten att säga upp medlemskapet och fakturera dig för återstående del av abonnemanget. När du är godkänd som medlem får 
du ett medlemskort och ett medlemsnummer. Medlemskortet är personligt. Fusk med kortet renderar automatiskt avstängning och 
medlemskapet är förverkat. Inga pengar återbetalas. Medlemskortet skall alltid tas med till träningen och registreras före du passerar 
receptionen för att träna.  

Åtaganden som medlem: Vi är en aktiv förening och arrangerar regelbundet tävlingar och läger som en del i vår strategi för att kunna 
hålla låga avgifter och ge våra medlemmar möjligheter att tävla och utvecklas. Som medlem har du en skyldighet att hjälpa t i l l  på ett 
(1) el ler f lera av våra arrangemang per år. Att hjälpa till är det bästa sättet att komma in i vår förening och lära känna andra föräldrar 
och bidra till vår verksamhet.  

Övrigt:  Nacka Dojo kan vara stängd för träning under vissa dagar för arrangemang. Under sommarmånaderna samt vid helgdagar 
begränsas öppettiderna. Medlemmarna meddelas om detta via hemsidan www.nackadojo.com samt via email. Nacka Dojo äger rätt att ändra 
utbud och priser i vår shop samt lägga till eller ta bort pass från schemat om vi anser att det inte finns tillräckligt underlag för ett pass. Nacka 
Dojo ansvarar inte för värdesaker och kläder/skor.  

Som medlem på Nacka Dojo accepterar jag mailutskick om ändrade öppettider, erbjudanden mm. Som medlem på Nacka Dojo förbinder jag 
mig att kunna legitimera mig samt vid kontroll lämna dopingprov. Vid avstängning pga. vägran att underkasta mig dopingkontroll eller vid 
positivt resultat av dopingprov är jag som medlem medveten om att jag stängs av i två år och att medlemskapet är förverkat utan rätt till någon 
återbetalning från Nacka Dojo.  

Som medlem ansvarar jag själv för att mitt hälsotillstånd är sådant att jag utan risk kan delta i !träningen på Nacka Dojo. Jag ansvarar även för 
att min personliga hygien är god och att jag alltid tränar i rena och fräscha träningskläder. Jag är också medveten om att Nacka Dojo inte 
ansvarar för personskador som drabbat mig som medlem pga. olycksfall eller till följd av annan medlems agerande eller brist därpå.  

Nacka Dojo tar avstånd från alla typer av kriminalitet och som medlem är jag införstådd med att om jag blir dömd för ett allvarligt brott som tex 
misshandel, narkotika, rattfylla etc så är mitt medlemskap förverkat och ingen återbetalning sker. Beroende på brottets grad och hur du som 
medlem tar ansvar för ditt beteende kan Nacka Dojos styrelse överväga att ge dig en andra chans till medlemskap efter avtjänat straff då vi är 
av övertygelsen att idrotten hjälper och inte stjälper.Som medlem är jag medveten om och accepterar att kameraövervakning kan ske i våra 
lokaler för ökad säkerhet. 	


