
Medlemskap 
Medlemskapet i BTC är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. 
Det är medlemmens ansvar att se till att BTC har uppdaterade uppgifter om adress, 
mejladress och kontonummer. Medlemskortet är en värdehandling och BTC ska omedelbart 
kontaktas om man förlorat sitt kort. Borttappat medlemskort ersätts mot en kostnad på 
100 kronor.  
 
Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är 
den överenskomna tidsperiod som man förbundit sig till när man tecknat sitt avtal. Om man 
valt månadsbetalning debiteras första månaden tillsammans med medlemsavgiften. För att 
träna på BTC ska man vara medlem i SK IRON.  
 
För att träna på BTC ska man vara minst 16 år. Personer som är över 16 år men ej fyllt 18 år 
krävs målsmans godkännande vid tecknande av avtalet.  
 
BTC tillhandahåller ett “barnrum” där barnen kan leka medan föräldrarna tränar. Ansvaret för 
barnets/barnens säkerhet vilar helt på föräldrarna.  
 
BTC:s öppettider kan variera från vecka till vecka och det är medlemmens ansvar att hålla 
sig uppdaterad om när man kan ges tillträde till lokalerna. Öppettiderna anslås i receptionen.  
 
BTC förbehåller sig rätten att ändra i villkoren för avtalet. Om detta är till nackdel för 
medlemmarna kan uppsägning av medlemskapet göras senast inom 30 dagar från 
ändringens genomförande.  
 
Om medlemmen inte betalar sin avgift i enlighet med avtalet stängs medlemmen av från 
träning tills full betalning erlagts.  
 
Medlemskapet kan frysas vid skada, sjukdom, arbete/studier eller militärtjänstgöring på 
annan ort. För att frysa sitt medlemskap krävs att skriftligt intyg visas upp. Frysning kan ske 
med minst en månad och högst 12 månader. En avgift på 345 kronor för varje 
frysningsperiod. Frysning tillåts inte om man tecknat sitt medlemskap till kampanj/rabattpris.  
 
Medlemskortet ska återlämnas till BTC om medlemskapet avslutas. 
 

Tillträde till BTC med tag 
Utöver det tider BTC är bemannat kan man få tillträde till lokalerna via vårt tag-system. För 
att lösa ut en tag måste man vara medlem i BTC och över 18 år. Man ska teckna ett halvårs- 
eller årskort eller ha månadsbetalning med bindningstid på ett år.  
 
Om man förlorar/tappar bort sin tag skall detta omedelbart rapporteras till BTC. En ersättning 
på 150 kronor tas ut för förlorad tag. Taggen är personlig och man får inte släppa in någon 
annan med sin tag. Missbruk av tag-systemet leder till uteslutning från BTC. Om medlemmen 
väljer att inte fortsätta erlägga betalning för träningen skall taggen återlämnas till BTC. 
 
När BTC inte är bemannat är det inte tillåtet för medlem som är i lokalen att släppa in någon 
annan, medlem eller annan. Om man ser att någon missbrukar tag-systemet eller inte 
respekterar BTC:s regler och avtal skall detta rapporteras till BTC snarast.  
 

Prisjustering 
Priset för medlemskap och tillgång till BTC framgår av medlemskontraktet. Under 
bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om BTC efter bindningstiden löpt 
ut önskar justera priset, är BTC skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 



60 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Medlemmen skall också informeras om sin rätt att 
säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft.  
 
Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de 
uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos BTC. Om medlem önskar säga 
upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från 
mottagandet av BTC:s information säga upp sitt medlemskap hos BTC i enlighet med  vad 
som regleras i dessa villkor 
 

Månadsbetalning 
En faktura på avtalat belopp skickas till medlemmen. Fakturerat belopp ska vara oss 
tillhanda senast på förfallodagen. Om betalningen dröjer skickas en påminnelse ut där en  
förseningsavgift på 85 kronor läggs till. Om medlemmen uteblir med sin betalning trots 
påminnelse skickas fakturan till inkasso och de kostnader detta medför debiteras 
medlemmen. Medlemmen stängs av från träning tills betalningen är erlagd.  
 
Fakturan, för medlem som valt månadsbetalning och är under 18 år, ställs till målsman som 
undertecknat avtalet.  
 
BTC är en del av Ung Livsstil varför fakturorna som skickas ut till medlemmarna för 
månadsbetalning betalas till Ung Livsstil -Uppsala AB.  
 

Uppsägning av medlemskapet 
Uppsägning av medlemskapet skall göras på plats hos BTC eller skriftligen via mejl. Upp- 
sägningen ska skriftligen bekräftas av BTC där sista betalningsdag samt sista träningsdag 
uppges. Uppsägning av månadsbetalning kan göras tidigast efter att bindningstiden löpt ut. 
Uppsägningstiden är en månad från det datum då bindningstiden löpt ut. Minsta bindningstid 
är två månad.  
 
BTC har rätt att omedelbart säga upp ett medlemskap om avtalet överträtts. Medlemmen 
informeras skriftligen om sådan uppsägning där skälet till uppsägningen anges. Medlemmen 
har möjlighet att inom 10 dagar från uppsägningen vidta rättelse. Detta gäller dock ej om 
medlemmen lånat ut sitt medlemskort eller brutit mot regler under rubriken trivsel, hygien och 
allmän skötsel.  
 

Trivsel, hygien och allmän skötsel  
Det åligger medlem att följa våra regler om trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder 
samt ordning. Dessa regler meddelas skriftligt eller muntligt av BTC:s personal. Försäljning 
och/eller användning av förbjudna preparat på Riksidrottsförbundets dopinglista, eller andra 
liknande prestationshöjande medel, är strikt förbjudet och kommer att polisanmälas. Vi 
förbehåller oss rätten att utföra slumpmässiga drogtester. Annan grov misskötsamhet som t 
ex aggressivt eller våldsamt uppträdande är strikt förbjudet och kan innebära indraget 
medlemskap. Skulle tvist uppstå mellan BTC och någon av dess medlemmar skall avtalet 
tolkas i enlighet med svensk lag och/eller avgöras i domstol. Medlemmen kan även få sin sak 
prövad av Allmänna reklamationsnämnden.  
 
 

Hantering av personuppgifter 
 
Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter enligt följande principer: 

● Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för att ha en förteckning över 
vilka medlemmar som har tillgång till Björklinge Träningscenter. Uppgifterna kommer 
in ta att användas för något annat ändamål.  



 
● Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. 

 
● Korrekthet: Vi garanterar att vi har lämpliga rutiner för att säkerställa att felaktiga 

personuppgifter rättas.  
 

● Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. 
När en medlem avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter.  

Ansvarig för personuppgifter hos Björklinge Träningscenter är Oscar Sahlberg, 
oscar.sahlberg@bjorklingetraningscenter.se, telefon 0733-811334. De uppgifter vi behandlar 
för medlemskapet är namn, adress, personnummer samt typ av medlemskap. Detta för att 
kunna identifiera medlemmar och ge tillträde till dem som tecknat medlemskap. Ingen utanför 
Björklinge Träningscenter kommer att kunna ta del av medlemsuppgifterna. Om vi skulle 
råka ut för en personuppgiftsincident rapporteras detta till Datainspektionen inom 72 timmar.  

Medlemmar hos Björklinge Träningscenter har följande rättigheter gällande personuppgifter:  

● få tillgång till sina personuppgifter 
● få felaktiga personuppgifter rättade 
● få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 
● få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna 
● lämna in klagomål till Datainspektionen. 

För att uppfylla informationsplikten behöver ni gå ut med ovanstående information till såväl 
nya som gamla medlemmar! 

Genom att underteckna medlemsavtalet godkänner ni hur vi hanterar personuppgifter.  
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