
”Brande  Fitness  arbejder  for  livskvalitet”    

Foreningen  består  af  en  gruppe  frivillige  hjælpere,  og  deres  anvisninger  skal  følges.   
Ved  indmeldelse  og  betaling  af  medlemskab  udarbejdes  der  et  træningsprogram,  som  bør  revideres  med  
passende  mellemrum  e=er  a=ale.  Medlemmet  har  ansvar  og  pligt  ?l  at  oplyse  om  alle  forhold,  der  er  relevante  
for  udarbejdelse  af  et  træningsprogram.  Træning  i  centeret  er  på  eget  ansvar  og  eventuelle  skader,  som  
medlemmet  måCe  pådrage  sig  ved  brug  af  centerets  udstyr,  er  også  medlemmets  eget  ansvar.    

Kon?ngenter  reguleres  i  takt  med  Foreningen  Brande  Fitness’  økonomiske  forhold.  En  regulering,  vedtaget  af  
bestyrelsen,  skal  annonceres  mindst  1½  måned  før  ikra=trædelse.  Annoncering  sker  på  centerets  Info-‐tavle.   
Centeret  kan  være  helt  eller  delvis  lukket  som  følge  af  vedligeholdelse  eller  særlige  arrangementer.  

Regler  for  medlemmer:    

Du   har   ved   din   betaling   af   medlemskab   bekræ=et,   at   du   har   læst   og   accepteret   følgende   regler   for   dit  
medlemskab  af  Foreningen  Brande  Fitness:    

1. Dit  adgangsarmbånd  er  personligt  og  skal  al?d  bæres  synligt  i  centeret.  Der  er  under  ingen  
omstændigheder  adgang  ?l  centeret  uden  armbånd,  heller  ikke  selv  om  du  har  ak?vt  medlemskab.  Det  
er  heller  ikke  ?lladt  at  lukke  andre  ind  uanset  grund.  Er  adgangsarmbåndet  skadet  ved  misbrug  eller  
bortkommet  betales  100,-‐  for  et  nyt.        

2. Unge  under  15  år  må  ikke  være  i  centeret.  

3. Man  viser  hensyn  ?l  de  andre  medlemmer  og  foreningens  medhjælpere.  Anvisninger  fra  foreningens  
medhjælpere  skal  al?d  følges.  

4. Der  MÅ  IKKE  trænes  med  bar  overkrop.  Der  skal  anvendes  indendørs  fodtøj  og  egnet  træningstøj.  

5. Tasker,  udendørssko,  overtøj  m.v.  skal  anbringes  i  omklædningsrum  eller  i  skabene  i  garderoben.  
Værdigenstande  kan  opbevares  i  værdiboksene  i  garderoben.  Opbevaringen  er  på  eget  ansvar.  

6. Ryd  op  e=er  dig  selv.  Sæt  håndvægte  og  vægtskiver  på  plads  e=er  brug,  smid  brugt  papir  m.v.  i  
affaldsspanden.  Træningsudstyr  skal  a=ørres  e=er  brug.    

7. Ved  manglende  fremmøde  ?l  ?lmeldte  holdak?viteter  opkræves  et  gebyr  af  medlemmet.      

8. Dørene  mærket  ”nødudgang”  må  kun  åbnes  i  nøds?lfælde.  Udøver  et  medlem  hærværk  på  ”dækslen”  
over  låsene  skal  medlemmet  betale  erstatning  ?l  hallen.      

9. Der  MÅ  IKKE  ryges  i  centeret.  Ligeledes  må  der  ikke  indtages  alkoholiske  drikke,  euforiserende  stoffer  
eller  andre  forbudte  stoffer,  før,  under  og  e=er  træning.  
Enhver  form  for  brug  af  doping  er  forbudt,  ligesom  det  ikke  er  ?lladt  at  møde  op  e=er  brug  af  doping.  
Ved  køb  af  medlemskab  bekræ=es,  at  man  er  indforstået  med  at  overhold  gældende  
an?dopingbestemmelser.  Liste  over  forbudte  stoffer  kan  findes  på  vores  hjemmeside.  Enhver  form  for  
doping  medfører  bortvisning.  Medlemmet  indbereCes  ?l  DGI,  som  fastsæCer  en  staf  for  alt  virke  som  
medlem  eller  leder  i  alle  foreninger  indenfor  DGI-‐regi.        

10. Et  medlemskab  kan  ikke  sæCes  i  bero,  overdrages  ?l  en  anden  eller  refunderes.  

11. Udmeldelse  af  foreningen  skal  ske  på  mail:  info@brandefitness.dk  seneste  den  10  i  den  mdr.  hvor  
medlemskabet  udløber.  Ved  for  sent  udmeldelse  og  hvis  beløbet  ønskes  ?lbagebetalt  (deCe  glæder  kun  
for  automa?sk  træk  af  PBS/Nets),  fratrækkes  et  gebyr  på  kr.  250,-‐.  Det  er  desuden  medlemmets  eget  
ansvar  at  afmelde  betalingen  i  banken.  

Overtrædelse  af  ovennævnte  reglement  medfører  bortvisning,  karantæne  eller  udmeldelse.    
Indbetalt  kon?ngent  refunderes  ikke.


