Medlemsbetingelser
Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn,
adresse, e-mail, telefonnummer skal ændres på ens personlige login. Det er medlemmets ansvar, at Sparta Atletik &
Løb til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
For at træne i Spartas atletikafdeling, er det en forudsætning, at man er blevet optaget på et atletikhold og har modtaget skriftligt tilsagn herom. Uden et sådant tilsagn kan et medlemskab udelukkende anvendes til træning i Spartas
løbsafdeling.
Deltagelse i løb:
Deltagelse i løb arrangeret af Sparta Atletik & Løb er gratis for aktive medlemmer, men kræver dog at der er betalt
kontingent, og at man er iført en Sparta singlet eller T-shirt.
Der er dog særlige regler for deltagelse i Copenhagen Marathon, som blandt andet kræver at man har været medlem
per 1. januar det år, der ønskes at deltage. For Copenhagen Half Marathon gælder det, at man er tilmeldt senest 72
timer før, da løbet kun er gratis for medlemmer, når det samtidig er DM halvmaraton.
Medlemmer, som er passive eller i restance, kan ikke deltage gratis i løb, før restancen er betalt.
Træning:
Et medlemskab indbefatter træning i forhold til øvelseskategorier eller det niveau, man tilhører. De forskellige træningstilbud findes på hjemmesiden.
Betaling:
Der betales kvartalsvis og forud. Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkermail til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den på rykkerbrevet angivne forfaldsdato, har Sparta Atletik & Løb ret til at ophæve medlemskabet uden varsel og forbeholder sig retten til at opkræve det skyldige beløb.
Opsigelse:
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges dog senest den 15. i måneden, før medlemskabet ønskes stoppet, og kun
kvartalsvis. Opsigelsen skal ske skriftligt via mail til sparta@sparta.dk og til træneren.
Beroperioder:
Medlemskabet kan sættes i bero, dog kun kvartalsvis. Det koster 60 kr. i kvartalet at være passiv medlem. Ændring af
medlemsstatus fra aktiv til passiv og omvendt, skal ske efter samme regler som opsigelse – senest den 15. måneden
før.
Ordensregler:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i
aktiviteter hos Sparta Atletik og Løb.
Under træning i Sparta Hallen skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter endt træning.
Et medlem skal altid følge de anvisninger, der kommer fra Spartas personale.
Overtrædelse af ordensregler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel og evt.
bortvisning.

