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The CaliFactory 
Medlemsavtal  

 

Medlemskap  

• För att delta på̊̊ träningspass hos The CaliFactory (TCF) måste en vara medlem i 
föreningen. Detta gå̈ller alla ordinarie kurser och workshops, men tillå̈mpas inte 
för t.ex. Gratis prova på̊ för nya medlemmar eller enstaka externa workshops och 
event.  

• En blir medlem i föreningen genom att skicka in sina personuppgifter följt av 
inbetalning av medlemsavgiften, nå̈r denna å̈r betald å̈r personen medlem i 
föreningen och förs in i medlemsförteckningen.  

• Personer som inte å̈r myndiga kan bli medlemmar hos TCF under förutså̈ttning 
att en vå̊rdnadshavare å̈r med och ingå̊r medlemskapet. Vå̊rdnadshavaren blir 
juridiskt ansvarig för medlemskapet och hå̊lls ansvarig för alla betalningar i 
samband med medlemskapet.  

• TCF vå̈lkomnar alla till föreningen, oavsett å̊lder, kön och bakgrund.  

Medlems rättigheter och skyldigheter  

• Medlem har rätt att delta på̊ vå̊ra kurser, workshops, event och andra typer av 
sammankomster som anordnas för medlemmarna.  

• Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningsorgan.  
• Medlem skall under alla omständigheter ha en trevlig ton och vara del av den 

öppna, välkomnande sociala miljö vi värnar om att upprätthålla i föreningen. 
• CF motsäger sig all form av ovänligt beteende som kan uppröra andra 

medlemmar. 
• TCF motså̈ger sig all form av rasism och diskriminering.  
• TCF tar tydligt avstå̊nd frå̊n doping och droger.  
• Medlem som ej följer medlemsvillkor och stadgar kan av TCF bli avstå̈ngd under 

en viss tid eller helt bli avstå̈ngd frå̊n föreningen med omedelbar verkan.  
• Medlem skall upplysa TCF vid å̈ndring av kontaktuppgifter, då̈ribland å̈ndring av 

namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra relevanta uppgifter.  

Betalning  

• Betalning till föreningen sker via Swish eller Bankgiro. Medlemsavgifter och 
kursavgifter faktureras normalt sett via faktura till angiven emailadress.  

• Föreningen tillå̈mpar reducerat pris för studenter vid uppvisande av giltig 
studentlegitimation, för ungdomar som å̈nnu inte fyllt 20 å̊r samt för pensionå̈rer.  

• Vid utebliven inbetalning skickas på̊minnelse ut. Om betalningen inte mottages 
inom en dag från utskickad påminnelse kommer medlem att strykas frå̊n den/de 
aktiviteter den anmå̈lt sig till och platsen tilldelas nå̈sta person på̊ kö.  

• Återbetalning av aktiviteter sker normalt sett inte, undantag görs vid skada med 
giltigt sjukintyg eller annan liknande orsak som godkå̈nns av Styrelsen.  
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• Observera att ångerrätten inte gäller för fritidsaktiviteter som utförs på en 
bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, som t.ex. våra kurser. 

• Föreningen erbjuder friskvå̊rdskvitto, maila ekonomi@thecalifactory.se för att få 
ett sådant. 

Team och Tävling  

• Medlem som önskar tå̈vla har möjlighet att bli en del av föreningens officiella 
Team.  

• Vid deltagande i tå̈vling eller event bestå̈mmer medlem i samfund med styrelsen 
om medlem ska representera föreningen eller ej.  

• Vid representation av föreningen erhå̊ller medlemmen inför tå̈vling eller event 
klå̈der och skor av föreningen för att kunna representera föreningen och/eller 
teamet.  

Personuppgifter och marknadsföring  

• TCF behandlar medlemmarnas personuppgifter enligt gå̈llande lagstiftning.  
• Medlem samtycker till att TCF registrerar, lagrar och anvå̈nder uppgifter om 

medlemmen så̊ som namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer och 
liknande för att administrera och ta hand om medlemskapet.  

• Medlem samtycker till att TCF lagrar trå̈ningshistorik i syfte att kunna föra 
statistik och optimera antalet platser på̊ aktiviteterna.  

• Medlem samtycker till att foton och videor frå̊n aktiviteter då̈r medlem 
medverkar få̊r anvå̈ndas på̊ hemsida och sociala medier i marknadsföringssyfte.  

Personskador och ansvar vid stöld  

• Medlemmen trå̈nar alltid under eget ansvar. TCF ansvarar inte för personskador 
som medlemmen kan å̊dra sig under utövande av vå̊ra aktiviteter.  

• TCF ansvarar inte för stöld eller förlust av medlems personliga tillhörigheter i 
samband med vå̊ra aktiviteter.  

Utträde ur föreningen  

• Medlem som önskar uttrå̈da ur föreningen skall skriftligen anmå̈la detta till 
styrelsen och anses då̈rmed omedelbart ha lå̈mnat föreningen.  

• Återbetalning av redan inbetalt medlemskap sker inte, med undantag för 
medlemmar som å̈nnu inte hunnit börja trå̈na hos oss och som inte kommer att 
kunna börja som planerat på̊ grund av skada med giltigt sjukintyg eller annan 
liknande orsak som godkänns av Styrelsen.  

 

 
 


