Kuntosalin mobiiliavaimen sopimusehdot
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Kuntosali on auki ja harjoittelu sallittu kaikkina päivinä klo 5.00-23.00 välisenä aikana
Pidätämme oikeuden järjestää liikuntatiloissamme tilaisuuksia ja tunteja, jolloin
salille pääsy on oikeutettua nettisivuille ja salin ilmoitustaululle kirjatuilla ryhmillä.
Asiakaspalveluajat löytyvät nettisivuiltamme www.sportbalance.fi
Harjoittelu tapahtuu täysin asiakkaan omalla vastuulla. Sportbalance Turku ei vastaa
toiminnassa tai liikuntatiloissa tapahtuvista tapaturmista tai asiakkaalle
aiheutuneistä muista haitoista.
Mobiiliavain on henkilökohtainen. Muita henkilöitä ei saa päästää sisälle samalla
avauksella.
Salikortti tai henkilöllisyystodistus on oltava aina mukana tultaessa salille ja
asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
Mikäli mobiiliavainta käytetään väärin, voidaan asikkuus perua välittömästi eikä
suoritettuja maksuja palauteta.
Turvallisuussyistä salilla on tallentava kameravalvonta.
Sportbalance Turku ei vastaa kadonneesta tai anastetusta omaisuudesta.
Säilytyslokerot on tarkoitettu käytettäväksi salillaolon ajaksi, varusteita ei tule jättää
lokeroihin säilöön.
Käyttämäsi harjoitteluvälineet tulee palauttaa paikoilleen käytön jälkeen.
Salilla tulee käyttää vain sisäjalkineita. Ulkojalkineet jätetään eteiseen.
Ilmoita rikkoutuneista laitteista tai välineistä henkilökunnalle.
Päihtyneenä esiintyminen ja päihteiden käyttö on kielletty kaikissa tiloissa.
On laitonta kuvata wc-, peseytymis- ja pukeutumistiloissa (rikoslaki 24 luku 6 §).
Kuvaaminen muissa tiloissa sallittu vain kuvattavien luvalla.
Sääntöjen rikkomisesta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä, laittmasta
toiminnasta tai huonosta käytöksestä voi seurata liikuntatilan käyttökielto.
Asiakkaalle ei korvata käyttökiellon aikaisia kustannuksia.
Jos havaitset sääntöjen rikkomista, huonoa käytöstä tai laitevikoja, ilmoita siitä
henkilökunnalle.
Kuntosalin ikäraja on 15v. - huoltajan kanssa 13v. - alle 18v. harjoittelevat huoltajan
luvalla ja vastuulla. Huoltajan tulee allekirjoittaa sopimus kuntosalin
asiakaspalveluaikoina.

User contract for a mobile key to the Sportbalance
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The gym is open and exercise allowed daily from 5.00 to 23.00.
We reserve the right to organise classes at specific hours during which only certain
groups are allowed into the gym, the times of which will be announced on our
website or message board.
Opening hours for our service counter can be found from our website
www.sportbalance.fi
Training is at your own risk. Sportbalance Turku is not responsible for any injuries or
other inconveniences to the customer.
The mobile key is for personal use only. No one else is allowed entrance with the
same door opening.
The gym's membership card or an official proof of identity must be carried at all
times, and the customer must be able to prove his or her identity upon request.
If the mobile key is used against the terms of service stipulated herein, membership
can be cancelled immediately without any refund for payments already placed.
For security reasons the gym is equipped with recording video surveillance.
The gym is not responsible for lost or stolen items.
Lockers are intended to be used only during exercise at the gym, so do not leave
your stuff in the locker when you leave.
Return any equipment you use to where you found it.
Only indoor shoes are allowed inside the gym. Leave your outdoor footwear in the
hallway.
Please notify the staff of any broken items or equipment.
Being intoxicated at the gym's premises is prohibited, as well as the use and
possession of drugs.
It is against the law to film or take photographs at the toilets, changing rooms or
shower facilities (Criminal Code 24 chapter 6 §). Photographing or filming elsewhere
is permitted only with the explicit permission of those who would be visible in the
material.
Breaking rules of conduct, disobeying instructions, engaging in illegal activities or
improper behaviour may incur a ban. The customer banned from the premises will
not be refunded for any payments already placed.
If you witness rules being broken, disobedience towards instructions, improper
behaviour or device malfunctions, please notify the staff.
The age limit for the gym is 15 years. - with a guardian 13years - under 18 practice
with the permission and responsibility of a guardian. The guardian must sign the
contract during the customer service hours.

