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*i dessa avtalsvillkor avses med Gymi den enskilda näringsidkare, dvs. det företag som driver Gymi, som 
självständigt ansvarar för sin verksamhet i den berörda lokalen. 
 
1. Anmälningens bindande verkan och deltagaravgift 
En anmälan (muntlig, via e-post eller på en blankett) till en kurs, ett pass, en fest, ett evenemang eller ett 
läger som anordnas på Gymi är alltid bindande, och vid anmälan gäller följande avtalsvillkor. 
Deltagaravgiften bestäms enligt valt Gymi-pass och starttidpunkten. Priserna finns på webbsidorna för 
respektive Gymi-lokal och i lokalerna. Kunden kan försäkra sig om det slutgiltiga priset innan en anmälan 
görs. Om kunden har anmält sig till ett engångsbesök/testpass, ska kunden erlägga en betalning som 
motsvarar priset i prislistan för besöket. En anmälan till testpass garanterar inte en plats i gruppen för hela 
terminen. Om kunden vill säkerställa en plats i gruppen för hela terminen, skall kunden göra en bindande 
terminanmälan. 
 
2. Deltagande i pass 
Barnets vårdnadshavare har en skyldighet att se till att barnet har med sig utrustning som lämpar sig för 
motion när barnet deltar i ett pass (t.ex. t-shirt och shorts samt vattenflaska). Ett sjukt barn får INTE lämnas 
till Gymi. Barn, unga och vuxna som deltar i passen ska följa Gymis regler och instruktörens instruktioner. 
Instruktören har rätt att avlägsna en deltagare som inte kan följa instruktioner och regler från passet 
och/eller från salen. Instruktören har rätt att kräva att barnets förälder är närvarande under passet om 
barnet har svårigheter att självständigt klara av passet eller om barnet distraherar de andra för mycket. 
 
3. Frånvaro 
Barnets frånvaro från ett pass p.g.a. semester eller sjukdom eller liknande är inte en giltig orsak till sänkt 
deltagaravgift. Om barnet slutar på Gymi mitt under en termin återbetalas inte deltagaravgiften. 
Vårdnadshavaren är enligt detta avtal skyldig att betala även för outnyttjade pass.  Ett förlorat pass kan 
ersättas med ett icke instruerat pass under samma termin, vilket vi informerar närmare om under varje 
termin. Vid vissa långvariga sjukdomsfall kan ett outnyttjat pass överföras till ett pass som motsvarar det 
oanvända passet under påföljande aktiva termin. Ovanstående ersättningsmetod bestäms alltid från fall till 
fall, och kunden ska uppvisa ett läkarintyg om en sjukdom eller en skada som kräver ett fullständigt förbud 
mot motion under minst en hel månad. 
Om Gymi måste avboka klasser eller annan verksamhet av skäl som inte kan påverkas av Gymi, har kunden 
rätt att kompensera dem klasserna under den pågående perioden via distansträning eller med annan 
verksamhet Gymi anordnar. 
 
4. Verksamhetens innehåll 
På Gymi-passen tränas mångsidigt. Förutom motoriska färdigheter tränas även bl.a. social kompetens. 
Instruktörerna följer Gymis läroplan, dvs. handboken. Närmare beskrivning av passen finns på hemsidan 
www.gymi.se. Gymi-träning är inte beroende av fysisk miljö. 
Gymi har rätt vid behov att ändra på grupper, gruppstorlek, träningstider, längden av terminen eller andra 
elementer i verksamheten. 
 
5. Gymis ansvar 
Gymi ansvarar för att Gymi-verksamheten är ändamålsenlig och följer avtalet. Gymi verkar i enlighet med 
sina värderingar genom att respektera barn och föräldrar och ta i beaktande varje barn. På Gymi 



produceras hälsofrämjande motionstjänster (både fysisk och psykisk hälsa) i enlighet med Gymis 
värderingar. Gymi ansvarar för att ställningarna och redskapen är i ändamålsenligt skick. Gymi är inte 
ansvarig för redskapen som används i samband med distansträning. Olyckor kan alltid inträffa i 
motionsverksamhet; deltagarna och deras familjer inser detta och tar ansvar för sina och sina barns 
olyckshändelser.  Deltagarna är INTE olycksfallsförsäkrade av Gymi. Gymi ansvarar INTE för en skada som 
har åsamkats en deltagare p.g.a. av en eventuell olyckshändelse. Gymi rekommenderar att föräldrarna 
tecknar en nödvändig försäkring för sina barn och Gymi-vuxna för sig själva. Gymi ersätter inte eventuella 
skador på egendom som tillhör en deltagare som deltar i Gymis verksamhet eller annan familjemedlem, 
såsom kläder, leksaker eller andra föremål. Gymi ansvarar inte heller för personliga föremål som eventuellt 
förkommer i Gymis lokaler. 
 
6. Vårdnadshavarens skyldigheter 
Vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet har med sig lämplig klädsel och utrustning. På Gymi får man 
inte använda annan klädsel än rena träningskläder. Vårdnadshavaren är ansvarig för att sitt barn följer alla 
råd och regler på Gymi. 
Gymi ansvarar inte för barnet medan barnet är på väg till eller från Gymi. Mer om försäkring av barn under 
punkt 5 ”Gymis ansvar”. 
Föräldrar-och-barn-grupper 
Vårdnadshavaren ansvarar för barnens aktivitet och säkerhet under aktiviteter med föräldrar-och-barn-
grupper. I föräldrar-och-barn-grupper har vårdnadshavaren en skyldighet att delta i aktiviteterna 
tillsammans med barnet. 
Barngrupper 5-7 år 
Vårdnadshavaren är skyldig att ansvara för att barnet lämnas till Gymi i rätt tid (man kan anlända 5–10 
minuter innan passet börjar, men vårdnadshavaren ska hålla barnet sällskap tills passet börjar) och se till 
barnet hämtas efter att passet har slutat. Barnet får inte lämnas på Gymi förrän passet börjar. Gymi 
ansvarar INTE för barnet före och efter passet. Vårdnadshavaren ska hämta barnet genast när passet är 
slut, med undantag av situationer då barnet har instruerats att ta sig hem på egen hand. 
Barngrupper 7 år och uppåt 
Gymi ansvarar INTE för barnet före och efter passet. Vårdnadshavaren ska hämta barnet genast när passet 
är slut, med undantag av situationer då barnet har instruerats att ta sig hem på egen hand. 
 
7. Annulleringsvillkor 
Ångerrätten i distansförsäljning är begränsad, och enligt lag finns ingen ångerrätt vid köp av fritidstjänster. 
Anmälan till Gymis verksamhet är alltid bindande. Kunden har ingen rätt att få tillbaka sina betalda pengar 
oberoende av de skäl som har orsakat frånvaron. Gymi har rätt att ändra tider eller annullera en 
verksamhet om det inte finns tillräckligt av deltagare på verksamheten eller av andra skäl. 
 
8. Privata Evenemang 
I samband med bokning av privata evenemang bestämmer de avtalsvillkor som kunden har fått och 
accepterat via e-post.  Om det finns motstridigheter i dem två villkoren, bestämmer avtalsvillkoren för 
privata evenemang. 
  
Rätt till ändringar förbehålles. 
 
Om en meningsskiljaktighet som gäller avtalet eller en anmälan inte kan lösas med förhandlingar mellan 
parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för avgörande. Mer 
information: www.konsumentverket.se. Konsumenten har möjlighet att vända sig till alternativa 



tvistlösningsorgan för att lösa meningsskiljaktigheterna. Webblänk till ett internetforum för tvistlösning: 
www.ec.europa.eu 
 
Vid anmälan till Gymis verksamhet registreras era uppgifter i ett register som förs av Gymi-kedjan (Oy 
gymicom Ab), vars registerbeskrivning kan läsas nedan: 
 
Registerbeskrivning / Gymi  
Registern ägs av Oy gymicom Ab 2159334-3 
 
1) Personuppgiftsansvarig: Gymi / Oy gymicom Ab, www.gymi.fi, info.redi@gymi.fi 
2) Ändamål med behandlingen av personuppgifter: att föra ett medlemsregister, möjliggöra anmälningar, 
grupplistor och fakturering, att anordna en trygg verksamhet (kontaktuppgifter i händelse av olycksfall) 
3) De registrerade och registrets datainnehåll: Gymis kunder, dvs. barn, unga och vuxna som har deltagit i 
pass, läger och evenemang. Uppgifter: deltagarnas namn, födelsedatum (ålder), hemadress, e-post och 
telefonnummer (om minderårig förälderns/föräldrarnas), andra nödvändiga uppgifter som rör deltagaren 
(hälsotillstånd etc.) 
4) Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående part. 
5) Registret skyddas med lösenord, och uppgifterna i registret används endast av utbildad personal. 
Registret använder krypterad förbindelse. 
 


