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Träningskort
T
l öparbanan Rimnershallen

u
öppnaa träningstide
er i friidrottsshallen. Annaan friidrottstträning
Kortet gääller endast för löpning under
samt Styyrketräning, gymnastik
g
occh Boulderväägg ingår inte i Löparkorttet.
In‐ och u
utloggning skka ske vid varrje träningst illfälle, kortlääsare finns mittemot
m
caffeterian.
Löparkortet är perso
onligt för den
n som kvitterrat ut kortet.. Kontroll kan
n därför kom
mma att ske på
p de
som nytttjar hallen. Du
D måste därrför vid kont roll vara berredd att visa ditt kort sam
mt legitimera
a dig.
De som missbrukar/lånar ut sitt löparkort ell er som inte följer
f
de regler som gälleer i hallen ko
ommer
bart att stänggas av. Erlaggd avgift återrbetalas ej.
omedelb
Löparkorten faktureras kortinnehavaren om inget annat anges i ansö
ökan och ska betalas senast vid
fakturan
ns förfallodattum. Vid ansökan för perrsoner underr 18 år krävs vårdnadsinnnehavare elle
er
föreningg/företags medgivande och kostnadeen fakturerass istället till denne.
d
Om bbetalning ej är
ä gjord
innan sissta betalninggsdag upphör giltigheten på kortet attt gälla. Det medför
m
inte att
betalningsansvaret för
f löparkortet fråntas err. Sker betalning efter siista betalnin gsdag behövver
kultur occh fritid med
ddelas för attt kortets giltiighet ska åte
erupptas. Dettta meddela s enklast till
fritidsavdelningen@uddevalla.se
e Se till att skkriva med fakkturanumme
er, namn på kortets innehavare
och tagggnummer sam
mt när betalning gjordess. Därefter meddelar
m
vi er när löparkoortet åter är giltigt.
Föreninggar tillåts inte att debiterra innehavarren av kortett en högre ko
ostnad än deet priset Uddevalla
kommun
n debiterar föreningen fö
ör träningskoortet.
Tagg skaa kvitteras utt vid start och
h lämnas åteer senast 14 dagar efter giltighetens
g
sslut i annat fall
f
faktureraas en kostnaad på 100 kr per ej återlä mnad tagg. Vid förlust av
a tagg ska d etta omedellbart
meddelaas till kultur och
o fritids pe
ersonal i Rim
mnershallen.
Giltig period för löpaarkort: 1 okto
ober – 30 appril
ationaldagenn, midsomma
arafton
Julafton,, juldagen, nyårsafton, nyyårsdagen, ppåskafton, pååskdagen, na
och midssommardageen är hallen stängd. Övrigga helgdagar samt under sommarpe rioden kan
reduceraade öppettid
der förekomm
ma. Uddeval la kommun förbehåller
f
sig
s rätten attt göra både ordinarie
o
och tillfäälliga ändringgar i öppettid
derna för löpparkort i de fall
f som anse
es nödvändigga.
ö
h ittar ni på www.uddevalla.se/rimnerrshallskort, där
d går
Ordinarie och tillfälligt ändrade öppettider
i
oom när öppe
ettiderna änd
dras. Fyll i err e‐postadress på
även att prenumererra på att bli informerad
m när vi gö
ör en korrigeering i öppetttider.
sidan så skickas ett mail

Enligt
E
personu
uppgiftslagen
n (1998:204) får
f ingen reg
gistrering av personuppgif
p
fter ske utan personens
medgivande.
m
. Genom att du ingår ett avtal med Riimnershallen, samtycker du
d till att Udd
devalla komm
mun
la
agrar de upp
pgifter du läm
mnat.
Registrerade
R
personuppgiifter hanterass enligt perso
onuppgiftslag
gen, PUL: s be
estämmelser
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ANSÖKNINGSBLANKETT LÖPARKORT
Träningskort löparbanan Rimnershallen

Fält markerade med * är obligatoriska. Saknas information i något av de här fälten godkännes inte ansökan.

Kortinnehavare (Obs endast en person per ansökan)

Namn*
Personnummer*
Adress*
Postnummer*
E-post

Telefon*
Ort*

Vårdnadshavare (Endast om kortinnehavaren är under 18)

Namn*
Personnummer*
Adress (om annan än ovan)
Postnummer
E-post

Telefon*
Ort

Förening/Företag (Endast vid fakturering till förening/företag)

Namn*
Organisationsnummer*
Faktureringsadress*
Postnummer*
Kontaktperson* (namn och telefonnummer)
E-post

Ort*

Genom att skriva under godkänner jag kultur och fritids villkor för träning med träningskort.

_________

__________________________

Datum

Kortinnehavarens underskrift

_________

__________________________

Datum

Vårdnadshavarens underskrift

_________

__________________________

Datum

Underskrift ansvarig förening/företag

__________________
Namnförtydligande ansvarig förening/företag

Fylls i av personalen i Rimnershallen
Taggnummer
Giltigt till
Pris

Konto

Kostnadsställe

Verksamhet

3139

7538

340

Aktivitet

Objekt

Projekt

Fri

Motpart

1409

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens
medgivande. Genom att du ingår ett avtal med Rimnershallen, samtycker du till att Uddevalla kommun
lagrar de uppgifter du lämnat.
Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL: s bestämmelser

