Medlemsbetingelser/vilkår
Ydelsens varighed
- Medlemskabet er bindende i de første 3 måneder fra d.d.
Personoplysninger
- Medlemmet giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt sit samtykke til, at Fightworld
behandler og opbevarer oplysninger om medlemmets stamoplysninger jf. oven over
Træning og ophold i centret
- Al træning og ophold i centret foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som
gæster, der opholder sig i centret, med henblik på personlig træning. både medlemmer og
gæster forpligter sig til at overholde betingelserne for ophold og benyttelse af lokaler, udstyr
m.m. i Fightworld, herunder overholdelse af ordensreglement samt anvisninger fra
instruktører. Overtrædelse af disse betingelser betragtes som misligholdelse af kontrakten
og/eller tilknyttede aftaler.
Ansvar ved tyveri i Fightworld
Fightworld er ikke ansvarlig for tab som følge af tyveri
Definition
Et BS/DIBS-medlem er et medlem, som forudbetales ved indmeldelsen. Første måned og
et indmeldelsesgebyr på 199kr, betales kontant ved indmeldelse. De følgende ydelser
forfalder hver den 1. i måneden.
Bero-regler
- Et BS/DIBS-medlemskab kan sættes i bero med et gebyr på 150 kr. pr. måned. Berosætning skal varsles pr. mail med 1 måneds varsel.
Bliver opkrævningen sendt via girokort, opkræves et gebyr på kr. 35 kr. PBS
oprkævningsgebyr på 10 kr.
Opsigelse
- BS/DIBS-medlemskabet kan opsiges med løbende måned + 1 måned efter betaling af den
første ydelse. Opsigelse skal ske pr. mail
Ophævelse af kontrakten
Misligholdelse af aftaler og regler i Fightworld kan føre til ophævelse af kontrakten.
Fightworld forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden varsel, samt uden at angive årsag,
at ophæve kontrakten, mod refundering af evt. tilgodehavende forudbetalt kontingent.
Ordensregler for kampsport center Fightworld
1. Kampsport er en kunst i sig selv. Det er derfor ikke til voldeligt brug, og bruges kun til
træning eller i kamp.
2. Kampsport skal ikke bruges til at gøre andre fortræd
3. Kampsport er underlagt den Danske lovgivning ligesom alt andet her i landet.
4. Det er vigtigt at vise respekt overfor alle, specielt trænerne.

