
SÄRSKILT TILLÄGGSAVTAL FÖR MEDLEM UNDER 18 ÅR 

 

Detta medlemskap är personligt och ger dig full rättighet att nyttja HÄLSANs  

utvalda träningsutbud på nedan listade villkor:  

• Du som inte är myndig, står under förälders/målsmans ansvar som ska lämna skriftligt 

samtycke till medlemskap. HÄLSAN kommer att rapportera alla från villkoren avvikande 

företeelser. Nolltolerans gäller för dessa avvikelser med omedelbar avstängning som följd.  

• För att få vistas i HÄLSANs lokaler måste du ha ett aktivt medlemskap samt vara registrerad 

på ett eget dörrkort, det är därför inte tillåtet att släppa in någon som är utan dörrkort. 

• Dörrkortet ska dras med kod vid varje passage in, samt dras vid varje passage ut. 

• Du kan börja träna på HÄLSAN det året du ska fylla 12 år. 

• Vid varje träningstillfälle t.o.m. det året du fyller 14 år  

- ska träning ske i närvaro av förälder/målsman. 

- ska ditt dörrkort nyttjas i direkt anslutning till förälders/målsmans dörrkort och dras tätt 

efterföljande, både vid passage in och ut. 

- ska du och förälder/målsman vara ombytta till träningskläder. 

Fr.o.m. det året du fyller 14 år är du välkommen att träna på egen hand, med  

målsmans underskrift. 

• När du vistas i HÄLSANs lokaler är det aktiv träning som gäller. 

• I gym är det endast tillåtet att nyttja mobiltelefon med anledning av egen musik i hörlurar. 

Behöver du t.e.x. ringa eller kommunicera i övrigt hänvisar vi till vår cafédel. 

• Endast HÄLSANs högtalare får spela musik offentligt i gym och det är alltid den som vill ha 

lägst volym i gym som bestämmer. 

• I alla HÄLSANs lokaler gäller ordning och reda. Exempelvis ska gymutrustning tillbaka där du 

tog det, eller till rätt plats. I omklädningsrummen ska dina saker förvaras på ett samlat ställe 

och vatten ska i den mån det går stanna i duschen. 

• All träning sker på egen risk.  
 

Jag har läst, förstått och accepterar angivna villkor för medlemskap som gäller tillsammans med 

”HÄLSAN Allmänna Villkor medlem”, ”HÄLSAN Integritetspolicy”  

och ”Säkerhets- & Ordningsregler” som finns på: 

http://orkelljungahalsan.se/hem/allm%C3%A4nna-villkor-medlem-27023288 
 

Örkelljunga, datum ______________________ 

 

HÄLSAN underskrift ___________________________________________________ 

 

Medlems underskrift ___________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift ___________________________________________________ 

   

Målsmans mobilnummer ___________________________________________________ 

   

 

http://orkelljungahalsan.se/hem/allm%C3%A4nna-villkor-medlem-27023288


 

                                               

 

 

 


