ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RUNDAYS VÄNNER
1.

7.

4.

Du åtar dig att följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas
av Rundays personal. Du svarar också för att eventuell
medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar.

•

Du ska uppträda på ett sätt som inte stör annan deltagare
eller personal.

•

Innehav eller nyttjande av otillåtna preparat, inklusive
dopningsklassade eller prestationshöjande medel, är inte
tillåtet. Runday tar starkt avstånd från varje form av dopning. Dopningskontroller kan förekomma.

•

Du får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster
inom ramen för Rundays träning. Personlig professionell
träning, undervisning eller behandling får inte utan Rundays medgivande utföras av andra än till Runday knutna
tränare, sjukgymnaster eller andra instruktörer.

•

Vid misstanke om brott mot dessa regler har Rundays
personal rätt att avvisa dig från träning utan ersättning.

Ändringar i träningstider och utbud
Runday äger rätt att göra ändringar i träningstider och utbud.

5.

Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig, förstå och analysera dina behov och preferenser
samt för att kunna kommunicera erbjudanden och annat. Om
du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har
andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig
kontakta oss genom att skicka e-post till info@runday.se.

Ordningsregler för deltagare
•

Ansvar och ansvarsfriskrivning
Runday ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All
träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer.
Runday har rätt, efter samråd med dig, att avbryta ditt deltagande om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd.
Runday ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av
annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

Behandling av personuppgifter
Genom att anmäla dig som en av Rundays vänner samtycker du
till att Runday registrerar och bearbetar de personuppgifter du
lämnar till oss vid anmälan, såsom exempelvis namn, adress,
emailadress, telefon- och personnummer.

Måndagsträning
Du får kostnadsfritt delta i Rundays måndagsträningar, övriga
träningar förutsätter att du är betalande medlem i Runday. Runday kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra dig
plats vid sådan aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme.
Minimiålder för deltagande i måndagsträningen är 18 år, annars
garanterar du att målsmans godkännande erhållits.

3.

Meddelanden och information
Du kan komma att få meddelanden om ändringar av allmänna
villkor för deltagande samt ändringar av träningstider och utbud
via brev eller e-post på adress som du anmält till Runday. Det
åligger dig att själv meddela Runday ändringar av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att
Runday skickar information och erbjudanden via denna informationskanal.

Allmänt
Följande allmänna villkor gäller för dig som har anmält dig som
en av Rundays vänner. Träning sker i enlighet med dessa villkor
som gäller tills vidare. Genom att ha anmält dig som en av
Rundays vänner godkänner du dessa villkor. I samband med att
du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Runday behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkten 7 nedan.

2.

6.

8.

Force Majeure
Runday ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Rundays kontroll, såsom
vattenskada, brandskada eller annan skada på plats där träningen utförs, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

___________________

