GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRÄNING I FRIIDROTTENS HUS OCH SLOTTSSKOGSHALLEN
GILTIGA FRÅN DEN 1 NOVEMBER 2017

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för träning i Friidrottens Hus
(”FIH”) och/eller Slottsskogshallen (gemensamt ”Träningsanläggningarna”)
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Slottsskogshallen
Aktiva födda år 2004-2008 har rätt att träna i Slottsskogshallen under
förutsättning att träningen sker i närvaro av tränare/ledare och endast i
enlighet med det separata träningsschema som finns anslaget på
Hemsidan.

ALLMÄNT
För att få träna i Träningsanläggningarna krävs att du har giltigt
träningskort eller dagsbiljett och att du har tagit del av dessa villkor.

Aktuella träningstider för de olika åldersgrupperna återfinns på Hemsidan.
Träningskort i FIH delas ut i form av en nyckelbricka.
Notera särskilt att kurser, tävlingar och uthyrning sanktionerade av GFIF
samt även åtgärder vidtagna av Idrotts- och Föreningsförvaltningen i
Göteborg bryter det på Hemsidan anslagna träningsschemat. Därutöver
gäller särskilda öppettider under helgdagar enligt separat schema. Alla
ändringar av Slottsskogshallens öppettider anslås på Hemsidan samt även
på dörren till Slottsskogshallen.

För att få köpa träningskort krävs att du är medlem (”Aktiv”) i en
arenafriidrottsförening ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund och född år
2008 eller tidigare alternativt att du är medlem i en fullserviceförening
ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (”Förening”) och är född år 2003
eller tidigare. Motsvarande gäller för utländska Aktiva.
Observera att olika träningstider gäller för olika åldersgrupper, se vidare
punkt 5.
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Den Aktive ska uppträda på ett sådant sätt att han/hon inte stör övriga
personer som vistas i Träningsanläggningarna. Under besök/träning i FIH
måste den Aktive följa ”Riktlinjer Friidrottens Hus” och de särskilda
ordningsreglerna, vilka finns anslagna på Hemsidan. För Slottsskogshallen
gäller också särskilda ordningsregler som finns anslagna på Hemsidan.

För att få köpa dagsbiljett krävs att du är medlem i en friidrottsförening
ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund (”GFIF”) och är född år 2008 eller
tidigare, alternativt att du är medlem i en fullserviceförening ansluten till
Svenska Friidrottsförbundet och är född år 2003 eller tidigare.
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TRÄNINGSKORT/DAGSBILJETT

Innehav eller användande av otillåtna preparat, omfattande men inte
begränsat till dopingklassade och prestationshöjande medel, är inte tillåtet
varken under, före eller efter träning i Träningsanläggningarna.
Dopingkontroller kan förekomma. Den Aktive förbinder sig dessutom att
respektera och verka för den anti-dopingpolicy som finns anslagen på
Hemsidan. Det ska särskilt framhållas att idrottare/tränare/coach/manager
som fälts för dopingförseelse eller aktivt varit inblandad i dopingförseelse
inte är välkommen att träna eller leda verksamhet i Träningsanläggningarna

Vid träning i någon av Träningsanläggningarna måste den Aktive kunna
visa upp giltig nyckelbricka alternativt betala för en dagsbiljett. Dagsbiljett
kan köpas av fastighetsvärdarna i FIH. Vid förlust av nyckelbricka ska detta
omgående meddelas till fastighetsvärdarna i FIH. Den Aktive debiteras för
förlusten (för närvarande 100 kr). Vid träning i FIH är den Aktive skyldig att
vid varje besök registrera sig genom att uppvisa sin nyckelbricka mot
läsaren vid ingången till träningshallen på plan 1.
GFIF kommer att behandla den Aktives personuppgifter så som namn,
föreningstillhörighet och födelseår för att möjliggöra och underlätta
administrationen av nyckelbrickor samt för att föra statistik över antalet
besök i FIH. GFIF behandlar dina personuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204).
Nyckelbrickan och dagsbiljetten är personlig och den Aktive får inte låna ut
brickan eller dagsbiljetten till någon annan eller släppa in obehöriga i
Träningsanläggningarna. Om så sker riskerar den Aktive avstängning från
Träningsanläggningarna, se vidare punkt 7.

Det råder alkoholförbud i Träningsanläggningarna.
Personliga tillhörigheter såsom till exempel kläder och utrustning som
glöms kvar i Träningsanläggningarna kan komma att avlägsnas efter att
Träningsanläggningen stängt för dagen. Om inte ägaren inom 14 dagar gör
anspråk på det som glömts kvar kan GFIF efter eget gottfinnande komma
att kasta föremålen eller, om värdeföremål, överlämna dessa till polisen.
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AVTALSTID
Ett träningskort för Träningsanläggningarna gäller för säsongen 2017/2018
och upphör därefter automatiskt och utan föregående uppsägning att gälla.
Exakt datum för aktuell säsong anslås på www.goteborgfriidrott.se
(”Hemsidan”). En dagsbiljett gäller endast under den dag biljetten köptes
av fastighetsvärdarna i FIH och på de tider som angivits.
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Träningskort lämnas ut till den Aktive av dennes förening efter förenings
beställning hos GFIF. Det är den Aktives Förening som ansvarar för
betalningen av den Aktives träningskort till GFIF.
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TRÄNINGSTIDER
Friidrottens Hus (”FIH”)
Aktiva födda år 2003 eller tidigare har rätt att träna i FIH under FIH:s
gällande öppettider (se Hemsidan) med undantag för tider som är särskilt
avsedda för Aktiva födda 2004-2008.
Aktiva födda år 2004-2008 har rätt att träna i FIH under de tider som är
särskilt avsedda för denna åldersgrupp under förutsättning att träningen
sker i närvaro av tränare/ledare.
Aktuella träningstider för de olika åldersgrupperna återfinns på Hemsidan.
Notera särskilt att kurser, tävlingar och uthyrning sanktionerade av GFIF
bryter schemalagda tränings- och öppettider. Därutöver gäller särskilda
öppettider under helgdagar enligt separat schema. Alla ändringar av FIH:s
öppettider anslås på Hemsidan samt även i entrén till FIH.

ANSVAR
GFIF ansvarar inte för skada som orsakats p.g.a. olycksfall eller till följd av
annan fysisk eller juridisk persons agerande eller underlåtenhet. All träning
sker på egen risk. Den Aktive ansvarar själv för att den Aktives
hälsotillstånd är sådant att han/hon utan risk kan delta i den träning som
bedrivs i Träningsanläggningarna.

PRIS OCH PRISÄNDRING
Prislista för träningskort respektive dagsbiljett återfinns på Hemsidan.
Eventuella prisändringar på träningskort påverkar inte Aktiv som redan
innan ändringen hämtat ut sitt träningskort för den aktuella säsongen.

AVSTÄNGNING AV AKTIV
GFIF har rätt att stänga av Aktiv som agerar i strid med punkten 6
(”Ordningsregler”) eller som grovt åsidosätter någon av övriga punkter i
dessa Allmänna Villkor (dvs. begår väsentligt avtalsbrott). Exempelvis har
GFIF rätt att stänga av Aktiv som lånat ut sin nyckelbricka eller släppt in
obehöriga i Träningsanläggningarna. Aktiv som stängs av har varken rätt
att återfå hela eller delar av den avgift som betalats för träningskortet.

Om den Aktive avslutar sitt medlemskap i sin Förening ska nyckelbrickan
snarast återlämnas till fastighetsvärdarna i FIH. Någon ersättning för
återstående avtalstid betalas inte ut.
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ORDNINGSREGLER

GFIF tar inget ansvar för den Aktives ägodelar.
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ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
Notera att GFIF har rätt att ensidigt ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna
Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att
de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats den Aktive genom att ha
hållits tillgängliga på Hemsidan.

