Allmänna villkor för medlemskap på Team Viking
§1 Allmänt
Nedanstående villkor tillämpas för medlemskap på Rising Viking AB (”Team Viking”) mellan
den person (”Medlemmen”) som är namngiven i medlemsavtalet och Team Viking. Dessa
villkor berör även annat engagemang hos Team Viking, vilket omfattar en provträning på
någon av Team Vikings anläggningar. Vid denna provträning bedöms personen som medlem
– dock enbart under provträningsperioden. Villkoren gäller tillsvidare och ersätter alla Team
Vikings tidigare medlemsvillkor.

§2 Medlemmar
2.1 Medlemskap hos Team Viking kan ansökas av: (1) myndiga personer eller personer
som fått godkänt av målsman och (2) personer som har ett hälsotillstånd där det inte
förekommer uppenbar risk för skador och/eller ohälsa.
2.2 Medlemmen, eller målsman, bär det yttersta ansvaret för att medlemmens
hälsotillstånd är sådant att den utan risk kan delta i Team Vikings aktiviteter.
2.3 För personer som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. I dessa fall ingår
vårdnadshavare i avtalet i samråd med medlemmen. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig
för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.
2.4

Målsman ansvarar för att medlemmen följer anvisningar i medlemsvillkoren.

2.5 Medlemmen är innehavare av medlemskapet även om målsman eller någon annan har
betalat för det.
2.6

Medlemmen ska kunna stryka sin identitet genom uppvisande av giltig id-handling.

2.7 Medlemmen bär enskilt ansvar för att inte – på ett sanningsenligt och ofördelaktigt sätt
– nyttja eller uppvisa tekniker/kunskaper som förvärvats hos Team Viking utanför Team
Vikings träningpass och träningslokaler.

§3 Provträning
3.1

Personer får prova på ett träningspass kostnadsfritt.

3.2 Om personen fortsätter träna efter avklarad ”prova på” period, dvs. 1 träningspass,
räknas denne automatiskt som medlem och godkänner därmed medlemsavtalet samt blir
skyldig att betala full terminsavgift.
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§4 Medlemskap hos Team Viking
4.1 Medlemskapet gäller från och med det startdatum som medlemmen bekräftat sitt
medlemskap.
4.2 Blivande medlemmar framlägger önskemål om medlemskap genom ett av följande sätt:
(1) skriftligen via mail till info@teamviking.se, (2) digital genom formuläret på
www.teamviking.se/bli-medlem eller (3) genom att fylla i en fysisk blankett för anmälan.
4.3 Medlemskapet träder i kraft när den blivande antingen (1) skriftligen bekräftar att
denne vill börja träna via mail till info@teamviking.se eller (2) närvarar på ytterligare
träningstillfälle efter ”prova på” perioden. Genom att göra detta, godkänner och bekräftar
medlemmen sitt medlemskap samt accepterar automatiskt villkoren i detta avtal.
4.4 Ett träningsår består av två terminer: vår- samt hösttermin. Längden på respektive
termin varierar med hänsyn till exempelvis skollov och helgdagar.
4.5 Medlemmen ansvarar över att förse sig med korrekt information om start- och
slutdatum för varje termin.
4.6 Medlemmen förbinder sig till att träna minst en termin. Medlemskapet löper således
vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut vilket innebär att medlemmen flyttas över
till nästkommande termin samt förnyas fram tills att medlemskapet avslutas enligt kapitel 9.
4.7 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än
medlemmen.
4.8 Om medlemmen fyller 18 år under pågående Medlemsavtal blir ansvaret ömsesidigt
mellan både medlemmen och målsman – såvida inte medlemmen och vårdnadshavare aktivt
anmäler överföring av avtalet till Team Viking skriftligen via mail till info@teamviking.se
4.9

Team Viking ansvarar inte för medlemmens outnyttjade medlemskap.

4.10 Team Viking ansvarar inte för uteblivna träningstillfällen hos Team Viking som
kommer till följd av omständigheter bortom Team Vikings kontroll. Detta gäller exempelvis
force majeure – upplopp, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, myndighetsbeslut och
liknande. Det innebär att medlemmen inte är berättigad till någon form av kompensation
eller återbetalning.
4.11 Team Viking ansvarar inte för förlust, stöld eller skador på personliga tillhörigheter
som medlemmen eller gäster medtar till Team Vikings lokaler.
4.12 Team Viking ansvarar inte för misskötsamhet så som hot, skador eller våld som
medlemmen påför personer, djur, egendom eller liknande utanför Team Vikings lokaler och
träning.

§5 Priser, prisändringar och avgifter
5.1

Priser gäller enligt aktuell prislista.
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5.2 Terminsavgift, inklusive medlemsavgift, måste betalas inom 14 dagar från och med
terminsstart. I övriga fall gäller 14 dagar från och med startdatum.
5.3

Medlemmen ansvarar för att betala avgifter i tid.

5.4 Autogirokunder är skyddade mot prisändringar av månadsavgiften under sin
bindningstid. Efter bindningstid gäller månadsavgift/full terminsavgift enligt aktuell
prisplan.
5.5 Team Viking reserverar sig mot ändringar i moms eller andra skatter – till följd av
detta kan Team Viking tvingas till prisändringar.
5.6 Övriga tjänster och kostnader (så som dräkt, graderingsavgift och läger) inkluderas inte
i månadsavgiften/terminsavgiften utan betalas in separat och oberoende av tidigare
inbetalning av avgifter.
5.7 Alla nya medlemmar erfordras att betala inskrivningsavgift första terminen hos Team
Viking, enligt angiven prislista.
5.8 Avgifter så som medlems-, termins-, läger- och graderingsavgifter och övriga tjänster
återbetalas ej.

§6 Autogiro
6.1 Vid tecknande av månadsbetalning förbinder sig medlemmen till månadsbetalning
under en eller två terminer (betalningen fördelas på 6 respektive 12 månader).
6.2 Månadsbetalningarna via Autogiro löper på automatiskt efter att bindningstiden
passerat om inte medlem aktivt säger upp avtalet i enlighet med de regler som specificerats
på autogiromedgivandet.
6.3 Autogirokunder bär ansvar för att tillräcklig täckning ska finnas på kontot på
betalningsdatumet.
6.4 Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning ger medlemmen sitt samtycke
till att dennes bankkonto debiteras varje månad enligt bankens regler.
6.5 Team Viking förbehåller sig rätten att avsluta betalarens anslutning till Autogiro om (1)
denne vid tre dragningstillfällen inte haft tillräcklig täckning på betalningsdatumet, (2) det
berörda bankkontot upphör eller (3) av annan orsak.
6.6 I de fall där dragning via Autogiro misslyckats, skickas en fysisk faktura till betalaren.
Team Viking förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift på 50 kr per avi och
påminnelseavgift på 60 kr per faktura som skickats.
6.7 Om betalaren avbryter de automatiska dragningarna via Autogiro, oavsett om det är
medlemmen själv eller annan person än medlemmen, utan att eller innan medlemmen säger
upp medlemskapet är medlemmen eller betalaren och medlemmen betalningsansvariga.
6.8 I de fall där medlemsavtal med målsman förekommer, kan enbart målsman teckna
autogiromedgivande.
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§7 Utebliven betalning
7.1

Vid utebliven betalning skickar Team Viking aviseringar per post eller mail.

7.2 Detta avtal påräknas som en påminnelse och nya aviseringar sker vid ändring av
exemplevis betalningsdatum och belopp.
7.3 Vid totalt minst tre aviseringar från Team Viking debiteras medlemmen därefter
ytterligare dröjsmålsränta från förfallodagen innan ärendet överlämnas till inkasso.
7.4 Vid utebliven betalning (t.ex. faktura eller Autogiro) reserverar sig Team Viking rätten
att avstänga medlem tills full betalning erhållits enligt avtal.

§8 Uppsägning av medlemskap
8.1 Efter tecknande av medlemskap förbinder sig medlemmen att träna hos Team Viking
tills medlemmen aktivt säger upp medlemskapet.
8.2 Vid uppsägande av medlemskap med terminsbetalning, kan inte medlemmen säga upp
sitt medlemskap för betald period. Uppsägning måste ske senast sista maj för vårterminen
respektive sista november för höstterminen.
8.3 Vid tecknande av autogirobetalning förbinder sig medlemmen till månadsbetalning
under en eller två terminer. Vid uppsägande av medlemskap med autogirobetalning måste
detta ske senast två månader innan slutet på terminen – vilket motsvarar 1 maj för
starttermin, vårtermin, och 1 oktober för starttermin, hösttermin.
8.4 Team Viking förbehåller sig rätten att vid sen avanmälan ta ut en administrations- och
kompensationsavgift från medlemmen – i enlighet med de kostnader som den sena
avanmälan orsakat.
8.5 Uppsägning av medlemskap sker per mail till info@teamviking.se. Avanmälan måste
bekräftas av Team Viking innan uppsägning undergår.

§9 Frysning av medlemskapet
9.1 Vid frysning av medlemskap, måste medlemmen skicka en skriftlig ansökan med
motivering till info@teamviking.se. Varje enskild ansökan bedöms individuellt och frysning
kan enbart ske vid särskilda fall. Frysning träder i kraft när ansökan skriftligen godkänts via
mail av Team Viking.
9.2

Frysning av medlemskap är ej möjligt vid avstängning.

§10 Avstängning och uteslutning av medlemskap
10.1 Vid de fall där betalning saknas och uteblir (t.ex. faktura eller Autogiro) förbehåller sig
Team Viking rätten att avstänga medlem tills full betalning fullföljts enligt avtal.
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10.2 Team Viking reserverar sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta medlemskap utan
att behöva ge grund för beslutet.

§11 Praktiska ändringar av träning
11.1

Team Viking garanterar att leverera minst åtta träningstillfällen under varje termin.

11.2 Team Viking anpassar i möjligaste mån öppettider på tillgängliga träningsanläggningar
enligt medlemmarnas önskemål.
11.3 Team Vikings träningstider och träningstillfällen kan skifta med hänsyn till skollov och
helgdagar. Det kan öven förekomma att anläggningar kan hållas stängt eller erbjuda
begränsat utbud i samband med t.ex. helgdagar, underhållsarbete eller andra omständigheter
bortom Team Vikings kontroll.
11.4 Team Viking förbehåller sig rätten till ändringar i träningstider och träningstillfällen
utan kompensation – förutsatt att aktiva medlemmar informeras i förväg via mail eller annat
kommunikationsmedel.

§12

Trivselregler

12.1 Enbart medlemmar som är inskrivna i gruppen tillåts delta på träningspass. Föräldrar
är välkomna att komma på första och sista träningstillfället.
12.2 Medlemmen ska visa hänsyn till medmänniskor som vistas i Team Vikings lokaler.
Medlemmen ska följa gällande trivselregler och instruktioner vilka framförs av Team Vikings
instruktörer och Team Vikings oficiella hemsida, www.teamviking.se

§13 Vistelse i Team Viking lokaler
13.1 Team Vikings godkända träningsdräkt är obligatorisk i träningslokalen. Medlemmen
ansvar för att inneha Team Vikings träningsdräkt.
13.2 Medlemmar får inte släppa in obehöriga i Team Vikings lokaler.

§14 Revidering av medlemsavtal
14.1 Ändringar av medlemsavtalet informeras till aktiva medlemmar per mail.
14.2 Medlemmen godkänner revidering av och tillägg till medlemsavtalet om överklagan
inte inkommit inom två veckor efter utskicksdatum.
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§15 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av
information
15.1 Medlemmen ansvarar för att omgående upplysa Team Viking vid ändring av personoch betalningsuppgifter – ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer,
kontonummer och andra relevanta uppgifter.
15.2 Medlemmen samtycker till att Team Viking registrerar, lagrar och använder uppgifter
om medlemmen (namn, personnummer, adress, e-postadress, betalningsuppgifter och
liknande).
15.3 Medlemmen get sitt samtycke till att motta information som berör Team Vikings
verksamhet via telefon, brev eller mail.
15.4 Om medlem önskar att dennes personuppgifter ändras eller blir borttagna måste
medlemmen personligen kontakta Team Viking via mail till info@teamviking.se

§16 Doping, missbruk, innehav och försäljning av
läkemedel, narkotika och dopingpreparat
Missbruk, användning eller försäljning av preparat som listas på Riksidrottsförbundets
dopinglista, läkemedel (för ickemedicinskt bruk) och narkotikaklassade ämnen är strikt
förbjudet hos Team Viking. Vid överträdelse, förbehåller sig Team Viking rätten att stänga av
medlemmen från Team Viking med omedelbar verkan. Terminsavgift återbetalas ej och
kommande månadsdragningar på aktuell termin fullöljs.

§17 Fotografering
Medlemmen godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ,
grupp eller lag som namn, bild, statistik, etc. publiceras på vår officiella hemsida och sociala
media. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter, måste medlemmen skriftligen kontakta
info@teamviking.se

6

www.teamviking.se | info@teamviking.se | org.nr: 559244-1082

