
        IDEALfit Kulosaaren kuntoklubi
1. Vastaanottaessasi klubin avainkortin ja liittyessäsi jäseneksi sitoudut noudattamaan 

klubin jäsenehtoja. 

2. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä avainkorttia ole lupa ilman erillistä neuvottelua 
luovuttaa toiselle. Jäsenellä ei myöskään ole lupa ottaa ylimääräisiä henkilöitä mukaansa
kuntokeskukseen. Mikäli korttia käyttää joku muu henkilö, eikä kortin katoamisesta ole 
ilmoitettu kirjallisesti, peritään jäseneltä luvattomista käynneistä 150 eur per käyntikerta. 
Toistuvissa väärinkäyttötapauksissa klubilla on oikeus lopettaa jäsenyys. Harjoitteluaika 
maksimissaan noin 1,5-2 h kerralla.

3. Jäsenyydet ovat irtisanottavissa kirjallisesti sähköpostilla kulosaari@idealfit.fi 
irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden 
loppuun.

4. Tietyissä erityistapauksissa, kuten pitkäaikaisen sairauden, raskauden tai armeijan 
johdosta kortti voidaan keskeyttää määräajaksi.  Kaikissa keskeyttämis- ja 
irtisanomistapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä kulosaari@idealfit.fi.

5. Jäseniltä odotetaan klubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. 
Muiden jäsenien häiritseminen on kiellettyä. 

6. Tupakointi sekä alkoholijuomien ja muiden päihteiden käyttö on kuntoklubilla kielletty.

7. Klubin aukioloajat selviävät jäsentiedotteista ja klubilta tulee poistua aukioloaikojen 
puitteissa. Klubi varaa itselleen oikeuden aukioloaikojen muutoksiin.

8. Jäsen on vastuussa siitä, että klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja 
tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden 
käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

9. Jäsen on velvollinen seuraamaan ilmoitustaululla olevia viestejä ja noudattamaan niissä 
annettuja ohjeistuksia. Jäsen on myös velvollinen informoimaan klubin henkilökuntaa 
havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

10.Mikäli klubimaksut ovat myöhässä, voidaan jäsenyys purkaa klubin toimesta välittömästi 
ilman irtisanomisaikaa. Sen päättyminen ei kuitenkaan vapauta jäsentä sovituista 
maksuista.

11. Klubi ei vastaa jäsenten klubilta tai pukeutumistiloista mahdollisesti katoavista tavaroista. 
Varusteiden ja vaatteiden jättäminen tiloihin yön yli ei ole sallittua.  

12.Jäsen on velvollinen ilmoittamaan klubille yhteystietonsa ja niihin mahdolliset tulevat 
muutokset välittömästi. 

13.Klubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi 
jäsenyys voidaan perua määräajaksi tai kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei 
makseta takaisin. 

14.Lasten tuominen klubin liikuntatiloihin ei ole sallittu.

15.Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja jäsenyyden hintoja. 
Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakas kokee, 
että hänen etunsa ovat em. syystä johtuen oleellisesti heikentyneet voi hän purkaa 
sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla.

16.Laskuilla on 5 € toimistokulut, e-laskulla 1 €.


