Allmänna villkor
1 Medlemskap
Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja Oasen Bad & Motions utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av Oasen
Bad & Motion, likvärdig leverantör av träning. Oasen Bad & Motion har en åldersgräns på 18 år. Fasta medlemmar kan ta med sig
familjemedlemmar under 18 år men de får endast vistas i badavdelningen under familjesims tider under målsmans övervakning. Oasen erbjuder
också träning för ungdomar, 15-17 år. Ungdomskortet köps endast med målsmans medgivande. Oasen Bad och Motion stänger anläggningen
under sommaren två veckor för storstädning och renovering, arbeten och storstädning kan även ske under ordinarie öppettider. Någon
kompensation för utebliven träning ges inte för denna tid (det är redan avdraget i medlemskapspriset)
2 Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på Oasen Bad & Motion.
3 Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlemskort skall medtagas och dras i inpasserings kontroll för Oasen Bad & Motion´s receptionspersonal varje gång en medlem besöker Oasen
Bad & Motion. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende
träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Oasen Bad & Motion´s personal.
4 Avtalstid och uppsägningar
Medlemskapet är ett tillsvidareavtal och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med det datum då medlemskapet
startar, 12 månader är minimiperioden om inget annat anges och en uppsägning av medlemskapet kan tidigast utföras, på lämpligt
uppsägningsdatum, efter angiven minimiperiod. De gällande uppsägningsdatumen är antingen den 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november.
Medlemskapet förlängs automatiskt tre (3) månader om inte uppsägning sker skriftligen, på för ändamålet särskild upprättad blankett, senast trettio
(30) dagar innan anmäld förfallodag.
5 Prisändringar
Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdesskatt. Därefter
kan prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem (45) dagar i förväg.
6 Debitering
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en
helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem
gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta motsvarande 2% per månad.
Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger Oasen Bad & Motion rätt att omedelbart kräva betalning för
hela medlemsperioden. Oasen Bad & Motion förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande
av detta medlemskap ger kunden Oasen Bad & Motion rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.
7 Medlemskort samt ändring av personfakta
Om en medlem förlorar sitt medlemskort, eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till
receptionspersonalen som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning av ett hundra (100) kronor. Medlem skall omgående underrätta
Oasen Bad & Motion om ändring av medlemsnamn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer mm. Medlemskortet som tillhör Oasen Bad &
Motion skall återlämnas vid en ev. uppsägning av avtalet.
8 Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall
Oasen Bad & Motion ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares
tillhörigheter. Oasen Bad & Motion ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares
agerande eller brist härpå. Medlem tränar på egen risk.
9 Avstängning och uteslutning av medlem
Oasen Bad & Motion förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga
outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex fotografering, utlåning av medlemskort till obehöriga, sker uteslutning av
medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift.
10 Praktiska ändringar i utbud och allmänna villkor
Oasen Bad & Motion förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider och allmänna medlemsvillkor. Dessa ändringar kan ske under pågående
medlemskapsperiod. Ändringar kan endast äga rum om det är angivet i förtid senast 14 (fjorton) dagar innan ändring äger rum. Oasen Bad &
Motion anses ha meddelat sina medlemmar genom att information om eventuell ändring anges på särskild anslagstavla i Oasen Bad & Motion´s
lokaler eller på tillhörande hemsida. Detta gäller även gruppträningsscheman samt Poolscheman. Befintligt utbud kan tas bort och nytt utbud kan
läggas till. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.
11 Medlemsregistrering
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter även Oasen
Bad & Motion´s samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande.
12 Autogiromedgivande
Ett medlemskap på Oasen Bad & Motion kan betalas via autogirodebitering. De medlemskap som betalas via autogiro sköts av bankgirocentralen,
BGC AB för bankens räkning. Jag som undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
betalningsmottagare (Engströms Hälsoutveckling AB) för överföring till denne via bankens automatiska betalningstjänst, autogirot. Banken är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag via kontoutdrag från banken.
Som medlem skall jag senast två (2) bankdagar före förfallodagen den 28 i månaden inneha tillräckligt med pengar på bankkontot. Detta
medgivande gäller även om jag får ett annat kontonummer eller byter bank. Mitt medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag skriftligen
återkallat det från betalningsmottagaren. Om medgivandet upphör innan medlemskapet utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående
summa kontant. Efter att obligatorisk betalperiod om 12 månader har gått ut och AG Medlemskapet övergår till automatisk förlängning och
medlemskapet löper på med betalning varje månad. Har kunden möjlighet att säga upp medlemskapet vid 4 tillfällen under året (ca var tredje
månad) Medlemskapet kan efter betalperioden om 12 månader, alltid göras om till medlemskap utan AG, med nytecknande om så önskas. Om AG
säges upp efter 12 månader (grundupplägg för ag) och kunden återupptar AG upplägg igen inom 12 månader, tillkommer en administrationsavgift
av 600 Kronor.
13 Boknings och avbokningsregler
Du kan boka/avboka dig eller se om det finns platser till gruppträning 24 tim/dygn på vår hemsida eller via Bokningsappen, dock måste
bokningen ske tidigast 3 dagar före och senast 30 min före passets början.
Platsbiljett till bokat pass måste hämtas ut senast 5 minuter före passtart, annars släpps platsen till någon annan. Drop In- biljetter släpps 30
minuter innan passet börjar. Avbokning av bokad tid kan EJ ske via e-post. Reserverad, outnyttjad plats, som inte avbokats i tid kostar 50:14 Fotografering eller filmning i eller runt Oasen Bad och Motions anläggning: All typ av fotografering eller filmning är absolut förbjuden.

