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Villkor	  för	  Nacka	  Dojos	  knatte,	  barn	  &	  ungdomsträning	  

Tack	  för	  ditt	  intresse	  för	  Nacka	  Dojos	  verksamhet,	  här	  kommer	  information	  som	  är	  viktig	  att	  du	  läser.	  	  
	  
Du	  som	  myndig,	  som	  gör	  en	  anmälan	  för	  ditt	  barn,	  intygar	  att	  du	  är	  den	  du	  uppger	  dig	  för	  att	  vara	  i	  de	  
personuppgifter	  du	  lämnat	  i	  anmälan.	  Du	  ansvarar	  för	  att	  meddela	  eventuella	  önskemål	  samt	  om	  barnet	  
inte	  kan	  medverka	  på	  den	  tid	  som	  han	  eller	  hon	  har	  blivit	  tilldelad	  och	  således	  vill	  byta	  tid	  eller	  avboka	  
platsen.	  När	  du	  har	  blivit	  tilldelad	  en	  plats	  och	  en	  tid	  och	  väljer	  att	  ta	  platsen	  så	  är	  den	  bindande	  fram	  tills	  
att	  en	  eventuell	  korrekt	  avbokning	  sker,	  se	  avbokningsvillkor	  nedan.	  	  
	  
Avbokning	  
Om	  du	  avbokar	  barnets	  plats	  efter	  att	  denna	  har	  provat	  de	  två	  testtillfällena	  som	  erbjuds	  men	  innan	  den	  
15:e	  februari	  på	  våren	  och	  den	  15:e	  september	  på	  hösten	  så	  betalar	  du	  enbart	  vår	  prova	  på	  avgift	  på	  99kr.	  
Avbokning	  måste	  ske	  via	  ett	  formulär	  i	  vår	  reception.	  Avbokningar	  kan	  INTE	  göras	  till	  våra	  ledare	  eller	  
genom	  e-‐post	  till	  någon	  inblandad	  part,	  utan	  måste	  ske	  enligt	  reglerna	  i	  ovanstående	  text.	  Ditt	  barn	  har	  
möjligheten	  att	  prova	  två	  gånger	  fram	  till	  den	  15:e	  februari	  på	  våren	  och	  den	  15:e	  september	  på	  hösten.	  
Dessa	  tillfällen	  förflyttas	  inte	  på	  grund	  av	  resa,	  sjukdom	  eller	  annat	  skäl.	  En	  ledare	  har	  inga	  rättigheter	  att	  
ta	  ett	  beslut	  om	  framskjutning	  eller	  förflyttning	  av	  prova-‐på-‐tillfällena.	  Om	  du	  har	  fått	  en	  tid	  utanför	  dina	  
önskemål	  och	  vill	  avboka	  platsen	  måste	  du	  göra	  en	  korrekt	  avbokning	  enligt	  reglerna.	  	  

Inga	  avbokningar	  mottages	  efter	  den	  15:e	  februari	  på	  våren	  eller	  15:e	  september	  på	  hösten.	  Avbokningar	  
efter	  detta	  är	  inte	  giltiga	  och	  ni	  får	  då	  betala	  hela	  terminsavgiften,	  oavsett	  närvaro.	  	  
	  
Sjukdom	  	  
Blir	  ditt	  barn	  sjukt	  eller	  skadar	  sig	  så	  att	  barnet	  inte	  kan	  medverka	  på	  resterande	  träningar	  under	  
terminen	  måste	  vi	  erhålla	  ett	  läkarintyg	  som	  visar	  på	  att	  barnet	  inte	  är	  kapabel	  att	  vara	  med	  under	  
resterande	  aktiviteter	  under	  terminen.	  Du	  betalar	  för	  tillfällena	  fram	  till	  att	  vi	  erhåller	  ett	  läkarintyg	  
oavsett	  om	  ditt	  barn	  närvarat	  eller	  inte.	  Återbetalning	  gäller	  inte	  sjukdom	  vid	  enskilda	  tillfällen	  under	  
terminen	  (även	  om	  läkarintyg	  finns)	  utan	  gäller	  endast	  om	  barnet	  inte	  är	  kapabel	  till	  att	  fortsätta	  samtliga	  
resterande	  aktiviteter	  pga.	  sjukdom	  eller	  skada.	  
	  
Åtaganden	  som	  medlem/förälder	  
Vi	  är	  en	  aktiv	  förening	  och	  arrangerar	  regelbundet	  tävlingar	  och	  läger	  som	  en	  del	  i	  vår	  strategi	  för	  att	  
kunna	  hålla	  låga	  avgifter	  och	  ge	  våra	  medlemmar	  möjligheter	  att	  tävla	  och	  utvecklas.	  Som	  förälder	  har	  du	  
en	  skyldighet	  att	  hjälpa	  till	  på	  ett	  (1)	  eller	  flera	  av	  våra	  arrangemang	  per	  år.	  Anmälan	  till	  dessa	  
arrangemang	  görs	  på	  angivet	  formulär	  efter	  att	  vi	  har	  kallat	  dig.	  Att	  hjälpa	  till	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  
komma	  in	  i	  vår	  förening	  och	  lära	  känna	  andra	  föräldrar	  och	  bidra	  till	  vår	  verksamhet.	  

Träningen	  
Nacka	  Dojo	  erbjuder	  aktiviteter	  med	  trygghet	  och	  rörelseglädje,	  möjlighet	  till	  utveckling	  i	  grupp	  samt	  
motorisk	  inlärning.	  Utifrån	  detta	  synsätt	  har	  vi	  byggt	  upp	  en	  termin	  för	  barn	  i	  åldern	  6-‐14	  år	  fylld	  med	  bra	  
träningar	  och	  aktiviteter	  (för	  vissa	  grupper	  förekommer	  även	  tävlingar	  och	  läger).	  Skulle	  du	  inte	  vara	  nöjd	  
med	  Nacka	  Dojos	  verksamhet	  ansvarar	  du	  för	  att	  meddela	  detta	  till	  vår	  sportchef	  Ricard	  Carneborn	  eller	  
om	  du	  så	  önskar	  via	  info@nackadojo.com.	  Under	  förutsättning	  att	  den	  brist	  i	  verksamheten	  du	  beskriver	  
är	  motstridig	  gentemot	  det	  vi	  utlovat	  kommer	  vi	  omedelbart	  att	  arbeta	  för	  att	  förbättra	  verksamheten.	  
Återbetalning	  sker	  inte	  så	  länge	  vi	  arbetar	  för	  en	  förbättring.	  Om	  vi	  anser	  att	  vi	  inte	  kan	  förbättra	  
situationen	  meddelas	  du	  som	  kund	  om	  eventuell	  kompensation.	  	  
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Återbetalning	  vid	  avbokning	  
Vid	  avbokning	  återbetalas	  hela	  eller	  en	  del	  av	  beloppet	  beroende	  på	  när	  du	  avbokar,	  se	  regler	  för	  
avbokning	  ovan.	  Återbetalning	  görs	  endast	  till	  det	  kontonummer	  som	  lämnas	  i	  avbokningsprocessen.	  	  
	  
Hemsida	  och	  e-‐post	  	  
Vi	  kommunicerar	  genom	  e-‐post	  eller	  via	  hemsidan	  www.nackadojo.com.	  Det	  är	  varje	  myndig	  anmälares	  
ansvar	  att	  angiven	  e-‐postadress	  stämmer	  i	  anmälan	  och	  att	  denne	  kan	  ta	  emot	  e-‐post	  från	  Nacka	  Dojo.	  
Dyker	  det	  inte	  upp	  något	  bekräftelsemail	  på	  din	  anmälan	  ansvarar	  du	  för	  att	  höra	  av	  dig	  till	  oss.	  En	  ogiltig	  
e-‐postadress	  eller	  att	  ingen	  information	  nått	  dig	  är	  ej	  ett	  giltigt	  avbokningsargument.	  Du	  ansvarar	  också	  
för	  att	  hålla	  dig	  informerad	  och	  uppdaterad	  genom	  den	  information	  som	  sänds	  ut,	  antingen	  via	  e-‐post	  
eller	  på	  hemsidan.	  
	  
Försäkring	  	  
Under	  alla	  aktiviteter	  under	  terminen	  tillsammans	  med	  Nacka	  Dojo	  är	  det	  anmälda	  barnet	  särskilt	  
försäkrat	  genom	  en	  olycksfallsförsäkring	  av	  Nacka	  Dojo.	  	  Denna	  försäkring	  aktiverar	  du	  genom	  att	  betala	  
vår	  medlemsavgift	  på	  100	  kr	  i	  samband	  med	  att	  du	  bekräftar	  ditt	  barn	  deltagande	  (se	  nedan).	  
	  
Force	  majeure	  	  
Vid	  händelser	  som	  ej	  kunnat	  förutsägas	  och	  som	  vi	  som	  förening	  ej	  råder	  över	  –	  som	  leder	  till	  att	  våra	  
träningar	  ej	  kan	  genomföras	  som	  planerat,	  har	  vi	  som	  förening	  ingen	  skyldighet	  att	  leverera.	  Force	  
Majeure	  kan	  inträffa	  vid	  t.ex.	  extrema	  väderförhållanden,	  krig,	  upplopp,	  eldsvåda,	  explosionsfara	  eller	  
andra	  omständigheter	  över	  vilka	  vi	  ej	  råder.	  	  

	  
	  
För	  att	  säkra	  er	  plats	  och	  få	  möjligheten	  att	  komma	  och	  pröva,	  gör	  följande:	  
	  
1.	  Betala	  in	  träningsavgiften	  på	  bankgiro	  884-‐0001	  så	  att	  vi	  har	  den	  	  2	  veckor	  innan	  terminsstarten	  	  
(senast	  31	  december	  för	  start	  på	  vårterminen	  och	  13	  augusti	  för	  start	  på	  höstterminen)	  
	  	  
Avgifter:	  	  
-‐	  Knattefighter:	  1260	  kr/termin	  
-‐	  Barn	  &	  ungdom:	  1480	  kr/termin	  
	  
2.	  Märk	  inbetalningen	  med:	  Namn	  på	  barnet,	  barnets	  person	  nr	  samt	  vilken	  grupp	  han/hon	  ska	  träna	  i.	  

3.	  Ta	  med	  en	  kopia	  på	  er	  inbetalning	  samt	  er	  kallelse	  ni	  fått	  via	  mail	  i	  samband	  med	  första	  träningen	  
	  
Det	  tillkommer	  en	  medlems/försäkringsavgift	  på	  100kr/år	  och	  den	  betalar	  ni	  kontant	  i	  receptionen	  när	  ni	  
väljer	  att	  behålla	  er	  plats.	  När	  ni	  betalar	  er	  medlemsavgift	  får	  ni	  det	  startpaket	  som	  ingår.	  	  
(klubb	  t-‐shirt	  och	  ryggsäck	  för	  knatte,	  t-‐shirt	  för	  barn	  &	  ungdom)	  	  
	  
	  

Vi	  vill	  hälsa	  Dig	  och	  Ditt	  barn	  hjärtligt	  välkomna	  till	  Nacka	  Dojo!	  
	  
Styrelsen	  för	  Nacka	  Dojo	  
Sportchef:	  Ricard	  Carneborn	  
08-‐716	  66	  59	  (reception),	  0705759952	  (mobiltelefon	  Ricard	  Carneborn,	  08.00-‐17.00.)	  


