Forlængelse / fornyelse af medlemskab.
Er du medlem og vil forlænge dit medlemskab:
Du vil ca. 14 dage før din medlemsperiode udløber modtage en mail fra Fitness.
Ved at indbetale til vor konto i Borbjerg Sparekasse reg.nr 9634 konto 0000103454 forlænges dit medlemsskab med tre
måneder, et halvt eller et helt år, afhængig af om du betaler kr. 500, kr. 900 eller kr. 1600.
Vælger du ikke at forlænge dit medlemsskab, bør du være opmærksom på, at der vil blive opkrævet nyt indmeldelsesgebyr når
du igen melder dig ind. Der vil dog være tale om et reduceret gebyr, hvis du har din personlige nøglebrik med.
Har du holdt pause og skal i gang igen:
Indbetal til vor konto i Borbjerg Sparekasse reg.nr 9634 konto 0000103454 med angivelse af medlemmets navn.
Når du allerede har en nøglechip betales:
For 3 måneder kr. 500 + 50 for genaktivering = kr. 550
For 1/2 år kr. 900 + kr. 50 for genaktivering = kr. 950.
For 1/1 år kr. 1.600 + kr. 50 for genaktivering = kr. 1650.
Du modtager en mail fra Fitness når din nøglechip og bruger igen er aktiv.
Nøglechip skal aktiveres af centerlederen.
Er du nyt medlem:
Gå til fanen nyt medlem fitness.
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Betingelser for medlemskab af BGU Fitness:
Medlemskab, nøglechip og login til hjemmesiden er personligt, enhver form for overdragelse til andre er ikke tilladt.
Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
Enhver form for indtagelse af doping er forbudt.
Rygning og indtagelse af alkohol, samt færdsel i lokalet i beruset tilstand er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at invitere andre ind i centret.
Bortkommen nøglechip erstattes med kr. 150.
Træning foregår på eget ansvar.
Brud på reglerne vil medføre bortvisning.
Ved bortvisning vil det indbetalte kontingent ikke blive refunderet.
Åbningstider tilstræbes at være fra 05.00-23.00 alle dage, hele året. Der kan forekomme lukning i forbindelse med
arrangementer i hallen eller kultur cafeen. Lukning annonceres på hjemmesiden.
Hold til indoor cycling kan aflyses af instruktøren med 2 timers varsel, hvis der opstår sygdom, eller der er for få
tilmeldte.
Ordensregler i BGU Fitness
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Der må kun benyttes indendørs sko i lokalet.
Overtøj, sko og tasker må ikke opbevares i træningslokalet.
Din påklædning skal være præsentabel – ingen træning i bar overkrop.
Din mobiltelefon må medbringes i lokalet, hvis den er på lydløs. Samtaler foregår uden for træningslokalet.
Børn under 15 år har af sikkerhedsmæssige årsager ingen adgang i fitnesslokalet.
Du skal spritte maskinerne af efter brug.
Ryd op efter dig selv, sæt udstyr på plads efter brug.
Rygning og indtagelse af alkohol, samt færdsel i lokalet i beruset tilstand er ikke tilladt.
Drikkedunke må medbringes i lokalet. Kaffe og sodavand drikkes i kultur cafeen.
Enhver form for indtagelse af doping /euforiserende stoffer er strengt forbudt.

Priser for medlemsskab
En måneds medlemskab - kun for nye medlemmer. kr. 350,- incl nøgle
Tre måneders medlemskab kr. 500,Halvårsmedlemsskab kr. 900,Helårsmedlemsskab kr. 1600,Ved alle typer medlemsskab opkræves indmeldelsesgebyr kr. 150,Har du holdt pause i dit medlemsskab, og medbringer din personlige nøglebrik er indmeldelsesgebyret kr. 50,Konto i Borbjerg Sparekasse reg.nr 9634 konto 0000103454

