
 

Avtalsvillkor  
 
 
 
 
Medlemskap 
Minimiålder för att teckna autogiromedlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att 
målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Barn mellan 12 – 15 år får endast träna i sällskap 
med målsman eller med någon av RS personlig tränare. Medlems-/årskortet är personligt och ska 
alltid uppvisas och registreras i receptionen vid varje träningstillfälle. Utlåning av medlems-/årskort är 
inte tillåtet och kan leda till avstängning. Förlorat medlemskort ersätts mot en administrativ avgift på 
100kr. Om du vill teckna studentavtal önskar vi att du uppvisar ett giltigt CSN – eller Mecenatkort, 
stickprovskontroller kan förekomma. 
 
Avgifter och betalning 
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Moms ingår med 6 % i alla 
träningskort. Den första och den sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel 
månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.  
Avbokning av pass ska ske senast 2 timmar innan passtart. För att behålla din plats på passet önskar 
vi att du är incheckad senast 5 minuter innan passet börjar. Därefter släpper vi din plats till kölistan. 
Efter 5 sena avbokningar eller uteblivna träningar, spärras ditt kort. Du låser upp din spärr genom att 
betala en avgift på 100kr. För Personlig träning och massage gäller 24 timmars avbokningsregel. 
Timmar som inte avbokas inom tidsramen debiteras med 100%.  
 
Betalning via autogiro 
Alla träningsavgifter erlägges månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte 
(mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av 
endera parten. Rosa Skrot förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, 
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Studentpris går att 
förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12 månadersperioden gått ut, uppvisar giltigt 
studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade studentkortet gäller. 
Retroaktiva betalningar görs ej. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet 
konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för 
betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.  
 
Silver, Gold och platinamedlemskap  
Du som är silver, gold och platinamedlem har rätt till 12, 24 respektive 36 pass med någon av RS 
personliga tränare, under 12 månader. Vill du frysa ditt kort har du rätt till en månads frysning. Vid 
sjukdom fryser vi kortet mot uppvisande av läkarintyg. Timmar som inte nyttjats innan bindningstiden 
löper ut ”brinner inne”. Efter bindningstiden går kortet automatiskt över i ett Pinkcard. Bokad Pt – 
timme måste avbokas/ombokas senast 24 timmar innan överenskommen tid. Om inte debiteras 
passet. Du bokar av ditt pass genom att kontakta receptionen på mail eller telefon.  
 
Personlig träning 
Pt pass köps och bokas i receptionen, bokade pt pass måste avbokas/ombokas senast 24 timmar 
innan avtalad tid. Av/om bokning sker till receptionen, antingen via mail eller per telefon. Vid sent 
avbok debiteras du hela passet. 
Bokad konsultation avbokas senast 12 timmar innan avtalad tid, annars debiteras du 300kr.  
Giltighetstid på pt pass är 1,3,6 och 12 är giltiga i 12 månader, 24 och 36 är giltiga i 24 månader. 
 
Browncard 
Mor och dotter kortet för dig som vill träna med din dotter mellan 12 – 18 år. Barn mellan 12 och 15, 
ska alltid träna med sin mamma eller med RS personliga tränare. Kortet får frysas 2 kalendermånader 
(behöver ej vara i följd). Vid frysning får ingen av kort innehavarna träna.   
 
Klippkort 
Klippkortet är personligt och får bara utnyttjas av ägaren. Klippen är giltiga i ett halvår från och med 
inköpsdatum. Outnyttjade klipp ”brinner inne” 



 

 
 
 
 
Avtalstid och uppsägning 
Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på 1 månad (avvikelser kan förekomma, vid ex avtal med 
bindningstid). Uppsägning görs skriftligt på Rosa Skrot. Kontant betalda kort upphör automatiskt om 
det inte förnyas.   
 
Frysning av medlemskort/årskort 
Medlemmar kan frysa sitt kort 1 månad per medlemsår. Frysning ska ske senast 2 veckor innan 
frysnings månad. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, 
arbeta/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan 
medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader. Efter frysningsperioden löpt ut 
aktiveras autogiro-/årskortet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand.  
 
Personuppgifter 
När du blir medlem på Rosa Skrot registreras och lagras dina personuppgifter (enligt 
dataskyddsförordningen, GDPR) för administration av medlemskapet. Uppgifter lämnas inte ut till 
tredje part. Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera 
och följa upp verksamheten. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, fråga oss gärna 
eller läs mer på vår hemsida. Vi månar om varje medlems integritet och det är därför inte tillåtet för 
medlemmar att fotografera annan medlem på gymmet utan dennes medgivande. Annan fotografering 
eller filmning med syfte att exempelvis synliggöra träningsformer eller i marknadsföringssyfte kan 
förekomma. Information om sådana aktiviteter anslås på gymmet.  
 
Försäkring  
Som medlem på Rosa Skrot är du försäkrad under deltagandet i all slags träningsverksamhet 
anordnad av RS. All träning sker dock på egen risk och under eget ansvar. Rosa Skrot ansvar ej för 
värdesaker som lämnas i skåpen och Rosa Skrot förbehåller sig rätten att klippa upp skåp som 
lämnats låsta över natten. Kvarglömda saker läggs i upphittat lådan.  
 
Schema 
Schemaändringar förekommer, senast uppdaterat schema hittar du på hemsidan. Vid storhelger samt 
under sommaren är schemat och öppettiderna reducerade.  
 
Avstängning 
Olämpligt uppförande så som, exempelvis aggressivt beteende, hot mot medlemmar och personal, 
synbar påverkan av alkohol/droger, stölder och doping kan leda till avstängning. RS tillämpar 
Riksidrottsförbundets dopingpolicy. Dopingkontroller kan förekomma.  
 
Praktiska ändringar   
Rosa Skrot förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av 
utrustning, schemaplanering för gruppträning, RS förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av 
gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renoveringar – reparationer, 
underhåll och servisarbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.  
 
Träningsresor 
Bokade resor betalas inom 10 dagar alt direkt om betalning sker med kort. Du har full ångerrätt inom 
14 dagar efter det att resan är betald. Därefter sker ingen återbetalning av resan.  
 


