GYM
Information samt ordningsregler - 2022
Öppettider: Möjlighet finns att träna på gymmet från klockan 0630 tom 2300. Dock krävs det

personlig ”tagg” då ytterdörren är låst dygnet runt. OBS! Gymmet är reserverat för
personalen torsdagar från kl. 19 och lördagar från kl. 11
Säkerhet:
Gymmet är kameraövervakat och all utrustning är stöldskyddsmärkt.
Nyckel:
Kontaktpersoner för att skaffa dig tillgång till tagg: Zaker Gohari 070-039 38 61
eller Hugo Bergström 072-163 88 81 vardagar under dagtid. En depositionsavgift på
200: - tas ut vid utlämnade av er personliga tagg som återfås när ni inte längre önska
använda vårt gym. Beloppet betalas endast med swish på nummer: 123 237 46 92
Maxantal: OBS! Tidsbokning gäller fortfarande trots att restriktionerna har släppts. Vi utökar
maxantalet till 4 personer som samtidigt får vistas på gymmet.
Ansvar:
Släpp aldrig in personer i gymmet då du som gått in med din tagg kommer hållas
personligt ansvarig vid eventuell skadegörelse eller vid stölder
Kostnad: Medlemsavgift för 2022 ska vara inbetald på bankgiro 971–7091 eller via swishnummer
123 237 46 92 innan du får använda gymmet.150: - för junior upp till 20 år, 250: - för
vuxna samt 400: - för familj. Åldersgräns minimiålder 15 år. Minderåriga endast med
förälder.
Regler:
* Ingen utrustning på gymmet får användas utomhus.
* Du kan lyssna på din egen musik under träningen. Koppla in din egen mobil i uttaget.
* Använd endast rena träningskläder och rena inomhusskor.
* Lämna lokalen i samma skick som när du kom. Släckt? Stäng fönster. Tryck till dörren.
* Låt alltid andra medlemmar använda träningsutrustningen när du själv vilar.
* Torka av träningsutrustningen efter användning som du använt.
* Plocka undan vikterna efter dig
* Visa hänsyn till andra medlemmar i lokalen.
* Givetvis gäller klubbens drogpolicy även på gymmet.
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