GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SIO ATHLETICA
Generelt
SiO Athletica er en del av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
(SiO). Medlemsvilkårene er en del av avtalen om medlemskap
mellom den som er navngitt i avtalen og SiO Athletica. Som medlem
i SiO Athletica forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende
medlemsvilkår og trivselsregler som finnes under «Trening» på
sio.no.
SiO Athletica kan si opp medlemskapsavtalen med umiddelbar
virkning ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, eller
om medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av SiO Athletica.
Aldersgrense
Medlemskap i SiO Athletica er tilgjengelig for studenter og andre
over 18 år.
Medlemskap
SiO Athleticas medlemskap og priser fremgår av til enhver tid
gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og prisliste på sio.no.
Medlemskapet løper fra avtaleinngåelse til oppsigelse. Oppsigelsen
trer i kraft etter gjeldende betingelser. Medlemskap med bindingstid
vil etter bindingstidens utløp gå over til å være en løpende avtale.
Ved inngåelse av medlemskap med bindingstid vil bindingstiden
være minimum 12 betalende kalendermåneder.
Adgangskort
Medlemmer av SiO Athletica må ha gyldig adgangskort for å benytte
treningssentrene. Adgangskortet er personlig og kan ikke lånes ut.
Adgangskort aktiveres ved første besøk på treningssenteret. Ved tap
av eller skade på adgangskortet, vil dette bli sperret og det blir
utlevert et nytt mot gebyr.
Personalia
Medlemmet er ansvarlig for at «Min Side» på sio.no er oppdatert
med til enhver tid gjeldende adresse, e-postadresse, telefonnummer
og andre personopplysninger.
Behandling av personopplysninger
Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med
medlemskapet finnes i SiOs personvernerklæring. Den er tilgjengelig
her: https://www.sio.no/snarveier/om-sio/personvern.
Samtykke
Ved inngåelse av Medlemskapsavtalen samtykker medlemmet til at
SiO Athletica kan rette kommunikasjon til medlemmet, (SMS, MMS,
e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht.
markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst
administrere sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser
på «Min Side».
Angrefrist
Dersom medlemskap er inngått utenfor et SiO Athletica-senter, har
medlemmet rett til å avslutte medlemskapsavtalen (angrerett) ved å
gi skriftlig melding til SiO Athletica innen 14 dager etter inngåelse av
medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11.
Oppsigelse
Oppsigelsestiden er en (1) måned regnet fra den første i
påfølgende måned. Medlemskapet vil som et minimum løpe ut en
eventuell bindingsperiode. Oppsigelse av medlemskapet
registreres på Min Side eller ved oppmøte på ett av SiO Athleticas
treningssentre.

Pris
Pris settes utfra den til enhver tid gjeldende prisoversikt som finnes
på sio.no. For å få og opprettholde rett studentpris må medlemmet
fremvise gyldig studentbevis og betalt semesteravgift. Medlemmet
plikter å informere SiO Athletica om forhold som endrer medlemmets
pris på medlemskap eller annen tjeneste. Dersom prisen på
medlemskapet endres som følge av manglende dokumentasjon på
rabattert medlemskap, vil medlemskapet løpe med ny pris, som et
minimum ut eventuell bindingstid. Ved manglende dokumentasjon vil
medlemmet bli etterfakturert for mellomlegget.
SiO Athletica kan prisregulere medlemskapet. Ved en prisregulering
vil gjeldende prisoversikt oppdateres på sio.no og informeres om i
aktuelle kanaler.
Betaling
Betaling av medlemskapet gjøres primært via AvtaleGiro til forfall
den 1. i hver måned. Medlemmet er ansvarlig for betaling av
medlemskapet og for å inngå AvtaleGiro med sin bankforbindelse.
Ved manglende AvtaleGiro påløper fakturagebyr f.o.m første faktura.
Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristen, sendes
inkassovarsel. Ved forsinket betaling kan SiO Athletica kreve dekket
omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling
m.m.
Frys
Frys betyr midlertidig stopp av medlemskapet. Det betales ikke for
denne perioden, og medlemskapet kan i fryst periode ikke benyttes.
Medlemskapet kan fryses med startdato fra påfølgende dag. Ved
frys registreres kun hele måneder. Ved medlemskap med binding
vil bindingstiden forlenges med tilsvarende antall måneder som det
er gitt frys for. Frys registreres på Min Side eller ved oppmøte på ett
av SiO Athleticas treningssentre. Det er ikke mulig å fryse
medlemskapet i oppsigelsestiden.
Sikkerhet
Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å
benytte sentrene. All trening hos SiO Athletica skjer på eget ansvar.
Kun ansatte i SiO Athletica får instruere og trene medlemmer. SiO
Athletica er ikke ansvarlig for tap av eller skader på eiendeler pga.
innbrudd eller andre årsaker. SiO Athletica har nulltoleranse for
truende adferd, vold og uønskede seksuelle tilnærmelser.
Antidoping
SiO Athletica har en avtale med Antidoping Norge for å holde
sentrene frie for doping. Som medlem i SiO Athletica bekrefter du å
ikke bruke noen form for stimuli eller doping som står oppført på
Antidoping Norge sin liste. Listen kan til enhver tid finnes på
www.antidoping.no . Ved mistanke vil du frivillig skrive under på et
egenerklæringsskjema og la deg dopingteste. En positiv dopingtest,
unnlatelse av egenerklæringsskjema eller å unnlate å møte til
dopingtest anses som vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og vil
føre til oppheving av avtalen med øyeblikkelig virkning.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler
kriminalisert etter Legemiddelloven § 24 a. Bruk, eller mistanke om
bruk av dopingmidler på SiO Athletica kan bli politianmeldt.

