
Avtalsbestämmelser för 
medlemskap hos Campusgymmet
1. Medlemskap
1.1 Allmänt om medlemskapet
Medlemskapet är personligt och kan icke överlåtas till annan 
person. 
Träningskortet kan max frysas en gång per 12-månadersperi-
od. För att ha rätt till frysning av träningskortet måste medlem 
uppvisa ett giltigt läkarintyg som styrker 
att denne är oförmögen att träna p.g.a. allvarlig skada, långva-
rig sjukdom eller graviditet. En frysning kan vara mellan minst 
30 och max 365 dagar. 
För frysning av autogiro - se ” Avtal om betalning via autogiro ”.
Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som avtalet 
minst skall gälla, räknat från avtalat startdatum till och med 
bindningstidens slut. Efter bindningstiden löper avtalet tills 
vidare och kan då sägas upp med beaktande av en uppsäg-
ningstid om en månad plus resterande dagar i uppsägnings-
månaden. Vid beviljande av medlemskap skall medlemsavgift 
betalas. Medlemmar som valt betalsätt autogiro debiteras i 
samband med första månadsavgiften.
FROM 1 januari 2017 ingår en olycksfallsförsäkring för dig som 
är medlem. Försäkringen gäller till, under och från aktiviteten 
på Campusgymmet. För mer info gå in på vår hemsida. 

1.2 Medlemskort
Medlemskort är en värdehandling varför förlust skall anmälas 
till Campusgymmet. Nytt medlemskort utfärdas då mot en 
avgift om 50 kronor. Detta gäller även ditt Preva chip i gymmet. 
Vid förlust kan du hämta ut nytt mot en avgift om 30 kronor. 

1.3 Avtalsbestämmelser
Campusgymmet förbehåller sig rätten att justera dessa avtals-
bestämmelser. 
Justering som inte avser höjning eller sänkning av avgift träder i 
kraft omedelbart. 
För förändringar i avtalet som avser avgiftsförändring gäller vad 
som stadgats ovan om prisjusteringar vid autogiro. Om bind-
ningstid löpt ut/inte föreligger gäller 
förändring omedelbart. 

1.4 Tillämplig lag
Svensk rätt skall tillämpas i tvist avseende förhållande som 
regleras i detta avtal. 

1.5 Avstängning/uteslutning 
Campusgymmet förbehåller sig rätten att stänga av medlem vid 
väsentliga fall av regelbrott, t.ex. vid utlånande av medlemskort 
till obehörig, vid träning i Campusgymmets lokaler utan giltigt 
träningskort, brott mot detta avtals föreskrifter om doping, 
underlåtenhet att erlägga betalning, etc. I dessa fall sker av-
stängning av medlem utan att någon återbetalning av eventuellt 
innestående tid eller medlemsavgift blir aktuell. 
Om medlems agerande är synnerligen allvarligt, t.ex. vid brott 
mot gällande svensk rätt, alternativt vid upprepade väsentliga 
regelbrott enligt detta avtal kan medlem komma att uteslutas 
ur Campusgymmet. Fråga om uteslutning skall prövas enligt 
Campusgymmets stadgar.
Föregående stycke gäller även om medlems agerande står i 
strid med Campusgymmets stadgar och ändamål samt innebär 
väsentlig skada för Campusgymmet och/eller annan medlem i 
föreningen.
Campusgymmet förbehåller sig rätten att stänga av medlem 
från all träning vid Campusgymmet från tidpunkten för den 
uteslutningsgrundande handlingen till det att frågan om 
uteslutning avgjorts av behörigt föreningsorgan.
Beslut i frågor om avstängning fattas av styrelsen. Alla 
Eventuella hot mot Campusgymmets personal, instruktörer/
ledare samt övriga medlemmar kommer att polisanmälas.

1.6 Ansvar
Campusgymmet friskriver sig från allt ansvar för skada och/
eller förlust, som åsamkats medlem eller någon medlem 
ansvarat för. Detta gäller även för egendom.  Medlem ansvarar 

för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra 
sig träning. 

1.7 Tillgänglighet
Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållande, 
nödvändigt underhållsarbete eller att delar av träningslokalen 
är avstängd p.g.a./för engagemang berättigar ej till förlängning 
av gällande avtal eller annan ersättning. 

2. Ordningsföreskrifter m.m.
2.1 Giltigt träningskort
Alltid ha träningskort tillgängligt för kortkontroll.  

2.2 Förbud att släppa in obehörig
Medlem som uppsåtligen släpper in person som inte är 
medlem i Campusgymmets lokaler kommer omedelbart att 
stängas av från all träning i Campusgymmets lokaler i 3 
månader. 

2.3 Skogräns i gymmet/cirkelgymmet
Att alltid ha på dig inomhusskor (rena) samt rena 
träningskläder under din vistelse i gymmet/cirkelgymmet.

2.4 Åtagande att hålla sig a jour ang. ordningsregler
Medlem förbinder sig att följa samtliga vid var tid gällande 
ordningsregler samt Campusgymmets olika policy som sitter 
uppsatta i lobbyn och finns tillgängliga på 
www.campusgymmet.se
Ordningsföreskrifterna kan när som helst ändras och det är 
medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterad.

2.5 Trivsel och hygien
la hänsyn till omgivning och var aktsam med parfym, lotion 
och liknande i Campusgymmets lokaler. 
Torka av maskiner, vikter och redskap efter dig samt ställ 
tillbaka dem på sin plats. 
Magnesium och liknande produkter är ej tillåtet i gymmet/
cirkelgymmet. Rådfråga vår personal om alternativa produkter.

2.6 Vårdplikt
Medlem ansvarar för att använda och vårda Campusgymmets 
utrustning och lokaler efter bästa omdöme och i enlighet med 
Campusgymmets föreskrifter. Medlem är skyldig att ersätta 
Campusgymmet för skada på Campusgymmets lokaler och/
eller utrustning som medlem orsakat av oaktsamhet eller 
uppsåt.

2.7 Fotografering  
Det är tillåtet att fotografera/filma sig själv eller sitt sällskap. 
Det är strängt förbjudet att fotografera/filma andra utan deras 

3. Särskilt om dopning
3.1 Campusgymmets samarbetsavtal för en dopnings-
fri miljö
Medlem bekräftar genom detta avtal att han/hon har känne-
dom om 
Campusgymmets samarbetsavtal med ett antal lokala gym och 
Örebro Läns Idrottsförbund avseende samverkan för en dop-
ningsfri miljö (100 % Ren hårdträning – Örebro län). Campus-
gymmet har dopningscertifikat. 

3.2 Användning/överlåtelse av förbjudna dopnings-
medel
Användning och/eller överlåtelse av preparat som klassifice-
ras som förbjudna dopningsmedel enligt Lag (1991:1969) om 
förbud mot vissa dopningsmedel, 
preparat som är upptagna på RF:s dopinglista avseende för-
bjudna 
dopningspreparat eller liknande prestationshöjande medel, är 
förbjudna  och leder till omedelbar uteslutning från Campus-
gymmet utan rätt till återbetalning av erlagda avgifter. Campus-
gymmet förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta doping-
kontroller.
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3.3 Undantag vid läkarordination
Vad som stadgats under punkten 3.2 gäller inte om medlem 
ordinerats dopningsklassade medel av legitimerad läkare 
och uppvisar giltigt läkarintyg till styrkande av detta. 

3.4 Åtagande att delta i dopningskontroller
Medlem förbinder sig genom detta avtal att, utan förbehåll, 
deltaga i dopningskontroller.

3.5 Avstängning
Medlem som testats positivt för dopning – oavsett om 
detta skett vid Campusgymmet, liknande verksamhet eller 
i offentlig myndighets regi – kommer att stängas av från all 
träning vid Campusgymmet i 24 månader. Detsamma gäller 
om medlem underlåtit att följa Lag (1991:1969) om förbud 
mot vissa dopningsmedel eller uteblivit från dopningskontroll 
utan laga förfall. 

3.6 Dopningsfri vid avtalssignering
Medlem intygar genom att skriva under detta avtal att han/
hon vid tidpunkten för avtalets signering uppfyller avtalets 
bestämmelser om dopning. 
Medlem som inte uppfyller detta avtals bestämmelser om 
dopning vid avtalets signering kommer att stängas av från all 
träning vid Campusgymmet i 24 månader. 
Person som önskar bli medlem, men inte uppfyller detta 
avtals bestämmelser om dopning äger inte rätt att erhålla 
medlemskap i Campusgymmet.

3.7 Ersättningsskyldighet
Medlem som till följd av brott mot detta avtals regler om 
dopning orsakar Campusgymmet skada är skyldig att 
ersätta den ekonomiska skadan i sin helhet. 

Dessutom är medlem skyldig att ersätta Campusgymmet 
med 5 000 kronor då medlem begått ett väsentligt avtals-
brott som skulle kunna medföra eller har medfört betydande 
försämring av Campusgymmets anseende.

4. Personuppgifter, kommunikation 
och marknadsföring
4.1 Personuppgifter 
Medlem tillåter att Campusgymmet hanterar medlems per-
sonuppgifter enligt nedan.

Campusgymmet behandlar personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204).  För att värna om person-
lig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part 
utan medlems medgivande. Undantag till detta kan före-
komma om domstol eller myndighet begär detta med stöd i 
svensk lagstiftning. 

Campusgymmet är personuppgiftsansvarig för de person-
uppgifter som Campusgymmet behandlar. Campusgymmet 
vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda personuppgifter. Medlem kan närsomhelst kontakta 
Campusgymmet för att få mer information om Campusgym-
mets personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventu-
ella felaktiga personuppgifter. Campusgymmet förbinder sig 
att lämna ut information till medlem om vilka personupp-
gifter som lagras om denne inom skälig tid efter medlems 
förfrågan.

4.2 Medgivande
Jag samtycker till att Campusgymmet får kommunicera med 
mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i 
Campusgymmet och under en period om 18 månader efter 
avslutat medlemskap. Jag kan när som helst begära att 
Campusgymmet upphör med dylik kommunikation.

4.3 Marknadsföring
Medlem tillåter att Campusgymmet i marknadsföringssyfte 
får använda fotografier tagna från gymmet där medlem kan 
förekomma. Medlem som motsäger sig detta 
ansvarar för att meddela Campusgymmet detta.

5. Betalning och pris
5.1 Prisjusteringar
Löpande månadsavgifter via autogiro är skyddade mot all 
slags prishöjning, utom de som kan bero på ökning av 
mervärdesskatt, under de första 12 månaderna. Därefter 
kan prishöjning ske om detta meddelas minst 60 dagar i 
förväg. 

6. Autogirobetalning  
6.1 Allmänt
Du har möjlighet att betala ditt träningskort med månadsin-
betalningar via autogiro. Det gäller för årskort : allkort resp 
gymkort (ej dagkort). 
Den som tecknar avtal om medgivande till betalning via au-
togiro måste vara minst 18 år och ha ett eget bankkonto.
 
6.2 Du förbinder dig att betala varje månad i 12 
månader, 
Ett autogiroavtal med bindningstid kvar måste sägas upp 
senast 30 dagar innan avtalstidens utgång och kommer då 
att upphöra att gälla från och med den sista i den månad då 
avtalet går ut. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa 
utan bindningstid.

6.3 Uppsägning av autogiro innan avtalstidens 
slut
Om medlemmen ensidigt avslutar sin giroöverföring är med-
lemmen ändå skyldig att betala träningskort-avgiften för den 
kvarvarande avtalstiden som medlemmen minst förbundit 
sig med i avtalet med Campusgymmet. 
Träningskortavgiften för den kvarvarande avtalstiden är 
omedelbart förfallen till betalning. Kortet får emellertid inte 
användas under den kvarvarande avtalstiden om inte hela 
den kvarstående kortavgiften betalats. Förtydligande: Vänli-
gen observera att du kan säga upp tjänsten auto-giro innan 
tolv månader har gått (från startdatum) men att du då blir 
skyldig att slutbetala ditt träningskort för de månader som 
återstår till dess att tolv månader har gått.
antal dagar du har kvar i din sista träningsmånad.

6.4 Frysning ska göras skriftligt
Yräningskort med autogiro som betalningsalternativ kan 
frysas vid ett tillfälle i max 90 dagar. Frysningen kostar 100 
kr att göra. Månadsbetalningarna fortlöper under 
avtalad period. Därefter förlängs kortet med antal frysta 
dagar utan betalning. 
Mot uppvisande av läkarintyg, där läkaren avråder från 
träning, fryser vi kortet under sjuk-perioden och förlänger 
utan att ta ut en avgift.

6.5 Vid köp med autogiro den 1-15:e i månaden
Betalas kvarvarande dagar i inköpsmånaden kontant eller 
med betalkort  (dvs månadsavgift / 30 (dagar i en månad) x 
kvarvarandedagar). 
Första dragningen görs ca den 28:e i inköpsmånaden och 
sedan varje månad i förskott för kommande månad (12 
dragningar).Den sista dragningen blir för det 
antal dagar du har kvar i din sista träningsmånad.6.6 Vid 
köp med autogiro den 16-31:a i månadenBetalas kvarvaran-
de dagar i inköpsmånaden och näst-
kommande månad kontant eller med betalkort(dvs månads-
avgift / 30 (dagar i en månad) x kvar-varande dagar). Första 
dragningen görs ca den 28:e månaden efter kortköpet och 
sedan varje månad i förskott för kommande månad (11 
dragningar). Den sista dragningen blir för det 
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6.7 Övrigt
Om vi inte lyckas dra pengarna från ditt konto skapas en 
skuld på beloppet och ditt kort spärras för träning till dess 
att skulden är betald – vi skickar faktura, påminnelseavgift 
50 kr tillkommer.Upprepas problemen med att dra pengarna 
från ditt konto kommer vi att stänga möjligheten för dig att 
betala med autogiro i framtiden och du får betala kontant för 
ditt träningskort. Din autogiroskuld kan komma att lämnas 
till inkasso.

6.8 Autogiro beskrivning
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs 
från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. 
För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betala-
ren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att 
denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dess-
utom ska betalarens betaltjänstleverantör t ex bank eller 
betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas 
för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betala-
ren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleve-
rantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela 
betalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller 
hos betalarens betaltjänst-leverantör. Meddelande om uttag 
får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan 
på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betal-
tjänst-leverantören eller till konto hos annan betaltjänst-
leverantör.

6.9 Definition av bankdag
av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av 
betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och 
betalningssätt i samband med köpet och/eller 
beställningen. 
Genom under-tecknandet av detta medgivande lämnar 
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av 
betal-ningsmottagarens meddelande enligt denna punkt 
genomförs. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, sön-
dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan 
allmän helgdag. Information om betalning. 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas 
belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankda-
gar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje en-
skild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida 
förfallodagar.Om meddelandet avser flera framtida förfallo-
dagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före 
den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då 
betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller 
beställning


