
 bilaga 2 FÖRHÅLLNINGSREGLER
AMBASSADÖRER FÖR NORDIC WELLNESS

VID BESÖK

Att gå i heltrupp till gymmet är komplicerat och inte rekommenderat. Om ni ska göra det så kan det absolut inte vara 
under de mest besökta tiderna 11.00–13.00 och 17.00–20.00. Vid undantag (endast stor klubb) måste förfrågan ställas till 
klubbens Platschef. 

Att gå i samlad trupp, d.v.s. fler än 6 personer ska så gott det går undvikas till något av de mindre gymmen. Till de stora 
klubbarna kan det fungera när det fortfarande finns gott om utrymme för resterande medlemmar. 

Hur ni än planerar, tänk på att alltid fördela truppen på en större yta, alla kan till exempel inte ta över alla konditions-
maskiner, eller liknande.

Lagledare/tränare: Vid träning med hela laget/större trupp i gymmet (ej sal) uppskattar vi om du hör av dig till klubben 
och ger information om att ni kommer, senast dagen innan.

Du är ambassadör för Nordic Wellness. Det betyder att du har ett ansvar när du tränar. Du behöver uppföra dig 
exemplariskt. Har du kläder på dig som det står Nordic Wellness på så kommer ansvaret på köpet. 

GRUPPTRÄNINGSKLASSER

Större trupp/hela laget: Ta kontakt med er kontaktperson på Nordic Wellness så ordnar vi en tid, sal och instruktör till 
er. Tyvärr kan ni inte träna i större trupp på schemalagda klasser. Kostnad för detta finns i avtalet.

Individuellt/några stycken: medlemskapet har behörighet för detta och bokningen fungerar via hemsidan och appen. 
Ni får inte boka in er flera på samma pass tidigt i förväg, men när det finns platser kvar 1–3 dagar innan passet går det 
alldeles utmärkt. Detta för att låta betalande kunder få förtur. 

Drop in platser släpps 10 minuter innan passet startar, dessa går utmärkt att gå på. Det görs på plats i respektive  
reception. Om man bokat upp sig och inte kan komma så måste man avboka sin plats senast 4 timmar innan start, 
annars tillkommer en avgift (inget vi hoppas se från sponsrade medlemskap). 

GENERELLT

Det går inte att lägga till sol, drinkar- eller badpaket på medlemskapet. Det får inte göras, eftersom att det är 
subventionerade tjänster som enbart är till för betalande årskortsmedlemmar. 

Medlemskort hämtas vid ditt närmaste gym efter att du fått klartecken från föreningens kontakt på Nordic Wellness  
huvudkontor. Har du ett sen innan behöver du inte byta. Ta med dig legitimation under bemannad tid. Säg att du ska 
hämta ett medlemskort som kopplas till din profil och att det ligger under organisationen ”Föreningens namn”. Där finns 
redan ett sponsorkort. Det är ett av alla i truppen delat medlemskap med samma sluttid för alla nyttjare. Borttappat 
medlemskort eller om du aldrig haft ett kostar för alla medlemmar oavsett om man betalat eller inte 100 kr, som betalas 
av dig i receptionen.

Vid träning under obemannad tid drar du medlemskortet vid entrén och knappar in dina 4 sista i personnumret. Du får 
absolut inte släppa in någon annan. Vid kontroll av personal/Securitas och det visar sig att du har släppt in någon utan 
medlemskort så behöver du betala en straffavgift.

Alla klubbar har tidsinställda motorlås. Om du inte går ut innan gymmet stänger på obemannad tid så kommer du att 
fastna. Då behöva du betala en avgift på plats för att Securitas kommer och släpper ut dig. Vårt råd: Gå ut i god tid!

Träna inte i uteskor.

Det finns möjlighet att bjuda kompisar på träning. Ta med din kompis och be receptionen om att få ge ut 1 veckas fri 
träning.  Detta är då gratis. Du kan dela ut veckokort till alla du känner, men max ett per person. Veckokortskunder är 
gäster och får inte träna på obemannade tider.

Sist av allt. Kanske det viktigaste. Träna och överträffa sig själv. Och välkommen in i träningsglädjen!




