Ansvarsförbindelse
Först och främst vill vi hälsa dig hjärtligt välkommen till Kalmar Atletklubb. Vi hoppas att du kommer att trivas
hos oss. Kalmar Atletklubb skiljer sig dock något från andra gym. Den stora skillnaden är att Vi är en ideell
förening. Med detta menas att all verksamhet sker på ideell basis, det vill säga att ingen får betalt för att utföra
arbete på klubben som t.ex. städning, service av maskiner och annat som hör till den löpande verksamheten.
Detta är anledningen till att vi kan hålla låga priser i jämförelse med andra gym. Att vara medlem i en ideell
förening ställer dock vissa krav på dig som medlem, för att styrketräningslokalerna ska fungera och att alla ska
trivas. Då vi som idrottsförening är anslutna till riksidrottsförbundet finns det regler kring dopning. Kalmar
Atletklubb hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).
Som medlem i Kalmar Atletklubb ställer jag upp på följande villkor:
 Absolut avhållsamhet ifrån all hantering och/eller intag av dopingklassade preparat.


Jag förbinder mig att till Kalmar Atletklubb inbetala ett vite om tio tusen kronor (10 000 kr) för den
skada jag åsamkat föreningen och vår sport pr-mässigt genom att bryta mot dopingreglerna.



Jag kommer alltid att inställa mig till en dopingkontroll när jag kallas till en sådan, om inga speciella
hinder råder.



Om jag döms för dopning eller för smitning, utesluts jag ur Kalmar Atletklubbs verksamhet enligt
Kalmar Atletklubbs stadgar.



Alltid ställa tillbaka vikter, hantlar och grepp till dragmaskiner där de ska vara när de inte används.



Släng ditt skräp i papperskorgarna!



Vara försiktig med utrustningen. Släpp alltid ner vikter i maskiner och hantlar försiktigt. Dessa spricker
lätt och är mycket dyra att köpa nya.



Torka gärna av bänkar med hjälp av sprayflaskan vid pappershållaren och en bit papper om du svettas
mycket. Svett, hårgelé mm fräter nämligen hål på klädseln.



Släpp ej in personer som inte är medlemmar. Det finns särskilda tider där icke medlemmar kan ta
kontakt med föreningen för att lösa medlemskap eller få frågor besvarade.

Om ovanstående regler inte följs äger vi rätten att stänga av ditt medlemskap på obestämd framtid enligt
Kalmar Atletklubbs stadgar. Dessa regler måste vi ha för allas trevnad och för att verksamheten ska fungera
effektivt.
Dagens datum: ____________
Namn: ____________________________

Personnr: ________________________

Medlemsnr: ________________________

Ålder: _____

Gatuadress: ___________________________________

Postnummer: _______________________

Ort: _____________________________

Telefon: _____________________________

Mejladress: _____________________________

_______________________
Underskrift medlem

________________________
Bevittnat

__________________________
Ordförande Thony Ragnarsson

_______________________
Målsmans underskrift
Kategori:

Motionär □ Student □ Pensionär □ Ungdomsträning □
OL □
SL □

Ungdom 15 □ Ungdom 19 □

Korttyp:

Helår □

Kortavgift:

Betalsätt:

Kort □

Halvår □

Månad □

Swish □ Inbetalning □

Aktiv Fritid □

Ska betala: ___________

Ja□

Nej□

Har Betalt: ___________

