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Sopimusehdot

1. SOPIMUSOSAPUOLET

1.1. Jäsensopimuksen osapuolina ovat Ahjo Training Center ja
Jäsensopimukseen merkitty Jäsen. Lisäksi Jäsensopimuksen osapuolina
voivat olla myös Jäsensopimukseen merkitty Jäsenen Huoltaja tai muu
Maksaja.

1.2. Jäsen on aina yksityishenkilö. Jäsensopimuksen allekirjoittaa / hyväksyy
(sähköisesti) Jäsen. Jos Jäsen on alaikäinen, on Jäsensopimuksen
allekirjoittajana tai hyväksyjänä Jäsenen Huoltaja ja osapuolena oleva
Maksaja. Osapuolena olevaan maksajaan sovelletaan soveltuvin osin mitä
myöhemmin sopimusehdoissa on sanottu Jäsenestä.

1.3. Jäsensopimukseen merkitty Maksaja voi olla muu kuin Jäsen tai Huoltaja
(esimerkiksi toinen vanhempi tai yritys tai yhteisö). Jos Maksajaa ei ole
erikseen merkitty, on Maksajana Jäsen. Maksajan täytyy olla täysi-ikäinen.
Jos Jäsen on alaikäinen, Maksajan täytyy olla muu kuin Jäsen (esimerkiksi
Huoltaja). Maksajan ei tarvitse olla Ahjo Training Centerin Jäsen.

2. JÄSENSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

2.1. Tehty Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi.

2.2. Jäsensopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä, kun Jäsen, Huoltaja tai
osapuolena oleva Maksaja on hyväksynyt verkossa tai allekirjoituksellaan
Jäsensopimuksen.

3. JÄSENMAKSUT

3.1. Ahjo Training Centerillä on oikeus Jäsenmaksuun Jäsensopimuksen
voimassaoloaikana.

3.2. Ahjo Training Centerin Jäsenmaksut ovat kurssi-, kerta- ja
kausimaksuja. Kurssimaksut tulee maksaa vastaanottotiskillä viimeistään
toisella kurssiviikolla. Kymmenen kerran sarjakortin voi ostaa
vastaanottotiskiltä. Kausimaksut laskutetaan kerran kuukaudessa.
Kausimaksulaskut lähetetään kaksitoista kertaa vuodessa.

3.3. Uuden Jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä tulee maksaa kulloinkin
voimassa oleva liittymismaksu. Liittymismaksu sisältää tagin, RFID-
kulunvalvontatunnisteen, millä Jäsen leimaa itsensä harjoituksiin.

3.4. Jäsenmaksut ja alennukset ovat sen hinnaston mukaiset, joka on voimassa
sopimuksen voimaantulopäivänä. Mahdolliset alennukset edellyttävät, että
maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Hinnasto on näkyvillä Ahjo
Training Centerin Internet-sivuilta.

3.5. Ahjo Training Centerillä on oikeus muuttaa Jäsenmaksujaan ja muita
maksuja ilmoittamalla siitä viimeistään kuukautta (30 pv) ennen uuden
hinnaston voimaantuloa. Jäsen, joka irtisanoo Jäsensopimuksensa
maksunkorotuksen takia, on suojattu maksunkorotusta vastaan
irtisanomisjakson aikana.
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3.6. Perhe- ja muut alennukset määräytyvät hinnaston mukaan. Jos
alennusryhmäolosuhteisiin tulee muutoksia (esim. perheenjäsen keskeyttää
harjoittelun) on siitä ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen
info@ahjotrainingcenter.fi, jotta voidaan määrittää oikea alennusprosentti
sekä tarkistaa alennuskelpoisuus. Mikäli Jäsen, Huoltaja tai osapuolena
oleva Maksaja ei ole ilmoittanut muutosta, erotus voidaan periä jälkikäteen.

3.7. Jäsen voi hakea Ahjo Training Centerin Jäsenyyden tilapäistä
keskeytystä etukäteen (loma-aika) vuoden sisällä yhden kuukauden
verran. Lapset voivat hakea tilapäistä keskeytystä kahdeksi
kuukaudeksi. Jos Jäsen joutuu pitämään sairaudesta johtuen yli
kuukauden taukoa harjoittelusta, saa Jäsensopimuksen tauolle
toimittamalla Ahjo Training Centerille lääkärintodistuksen. Sairaudesta tulee
ilmoittaa välittömästi. Mikäli maksettu kurssi keskeytyy Jäsenestä johtuvista
syistä, kurssimaksua ei palauteta vaan Jäsenellä on oikeus jatkaa kurssia
tai uudella kurssilla esteen poistuttua.

4. JÄSENMAKSUJEN MAKSAMINEN

4.1. Kausimaksun maksu tulee maksaa viimeistään kuukauden 14. päivänä,
jolloin maksetaan etukäteen kyseisen kalenterikuukauden
harjoitteluoikeudesta. Kausimaksu tulee maksaa harjoitusmäärästä
riippumatta ja niin kauan kuin Jäsensopimus on voimassa.

4.2. Ensimmäinen kausimaksu erääntyy Jäsensopimuksen
alkamisajankohdasta lukien seuraavan tai sitä seuraavan
kalenterikuukauden 14. päivänä, koska kalenterikuukauden lopussa
voimaantuleva Jäsensopimus ei välttämättä ehdi seuraavan kuukauden
laskutukseen. Ensimmäinen maksu sisältää kaikki maksut
Jäsensopimuksen alkamispäivästä alkaen. Esimerkiksi jos Jäsensopimus
alkaa elokuun 29. päivä, ensimmäinen lasku lähetetään 1.10. ja lasku
sisältää liittymismaksun ja elo-syys-lokakuun jakson 29.8.-31.10. (3 päivää
elokuuta + syyskuu kokonaan + lokakuu kokonaan + liittymismaksu)

4.3. Ahjo Training Center lähettää laskut sähköpostilla tai laskutuslisää vastaan
paperilaskuina. Lasku on mahdollista muuttaa E-laskuksi
nettipankissa. Maksamattomista laskuista lähetetään yksi
maksumuistutus, ja sen jälkeen lasku siirtyy perintään, jolloin Jäseneltä
peritään muistutus- ja perintäkulut. Kun saatava on siirretty perintään, on
Ahjo Training Centerillä oikeus keskeyttää Jäsenen harjoitteluoikeus
välittömästi. Jäsensopimus on silti edelleen voimassa, kunnes Jäsenen,
Huoltajan tai Maksajan velvoitteet on hoidettu. Harjoitteluoikeus Ahjo
Training Centerillä jatkuu, kun Jäsen, Huoltaja tai Maksaja on maksanut
erääntyneet saatavat perintäkuluineen.

4.4. Ahjo Training Centerin hyväksymillä liikuntaseteleillä, -korteilla tai
vastaavilla voi maksaa etukäteen Jäsenmaksuja. Liikuntasetelit on
toimitettava Ahjo Training Centerille viimeistään kuluvan kuukauden 10.
päivä, jos halutaan maksaa seuraavien kuukausien Jäsenmaksuja.

4.5. Jäsen on aina henkilökohtaisesti vastuussa maksuista, vaikka Maksaja olisi
muu kuin Jäsen esimerkiksi yritys tai yhteisö. Jos Jäsen on alaikäinen,
Huoltaja on vastuussa Jäsenen maksuista. Jäsen, jonka Maksajana on
yritys tai yhteisö, on itse 100% vastuussa maksuista työnantajan
liikuntaedun muuttuessa tai poistuessa kokonaan.
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5. JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1. Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Ahjo Training Centerillä
Jäsensopimuksen mukaisesti.

5.2. Alle 18-vuotiaan aloittaessa kurssin / harjoittelun, on lapsen Huoltajan
tultava mukaan ensimmäisellä harjoituskerralla (sopimuksen voi tehdä vain
täysi-ikäinen).

5.3. Jäsensopimus ei sisällä vakuutusta. Jokainen Jäsen/Huoltaja vastaa
Jäsenen vakuuttamisesta. Ahjo Training Center ei ole vakuuttanut
Jäseniään ja Jäsen harjoittelee omalla vastuulla. Jäsen suorittaa
harjoituksissa ohjaajan antamat ohjeet omaa harkintakykyä käyttäen ja
tekee ne harjoitteet, jotka omasta mielestään kykenee suorittamaan.

5.4. Ahjo Training Centerillä on kulunseurantajärjestelmä, jonka käyttämiseksi
Jäsenellä tulee olla sähköinen avainkortti (tagi).

5.5. Ahjo Training Center edellyttää, että Jäsenellä on tagi aina mukana Ahjo
Training Centerin salilla ja että Jäsen salille tullessaan leimaa itsensä
sisään jokaisella harjoittelukerralla.

5.6. Mikäli avainkortti katoaa, siitä on välittömästi ilmoitettava Ahjo Training
Centerille. Vioittuneen, kadonneen tai muutoin käyttökelvottomaksi
muuttuneen kortin uusimisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen
uusimismaksu.

5.7. Jäsen on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu
aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu Jäsenen omalla vastuulla.

5.8. Jäsen pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan salin viihtyvyyteen sekä
siisteyteen sekä noudattamaan Ahjo Training Centerin salin välineiden,
laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita.

5.9. Jäsensopimus on henkilökohtainen, ja vain henkilö voi olla Ahjo Training
Centerin Jäsen.

5.10. Jäsensopimukseen merkityllä Jäsenellä on harjoitteluoikeus, jota ei voi
siirtää toiselle.

5.11. Jäsen ei saa käyttäytymisellään häiritä muita Jäseniä tai henkilökuntaa.

5.12. Jäsen ei voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksulleen eikä purkaa
Jäsensopimustaan, jos Ahjo Training Center joutuu hetkellisesti osittain tai
kokonaan sulkemaan salin ja keskeyttämään palvelujen tarjoamisen siitä
riippumattoman esteen tai välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden
takia.

5.13. Jäsen sitoutuu ilmoittamaan Jäsensopimukseen liittyvien henkilö- yms.
tietojen muutoksesta.

5.14. Jäsen ei saa säilyttää mitään henkilökohtaista omaisuuttaan Ahjo Training
Centerin tiloissa.
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5.15. Ahjo Training Center edellyttää turvallisuussyistä vanhempien huolehtivan
omalta osaltaan oman lapsen turvallisuudesta Ahjo Training Centerin
tiloissa.

6. AHJO TRAINING CENTERIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

6.1. Ahjo Training Center antaa Jäsenilleen mahdollisuuden harjoitella Ahjo
Training Centerin järjestämissä kamppailulajiharjoituksissa ja
oheisharjoittelualueella.

6.2. Ahjo Training Center huoltaa välineensä, laitteensa ja varusteensa
taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden.

6.3. Ahjo Training Centerillä on oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa,
sekä muita sopimusehtoja (mm. sääntöjä) ilmoittamalla Jäsenelle.
Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä kuukautta (30 pv)
muutosten voimaantuloa. Jos muutokset ovat olennaisia ja Jäsenen
kannalta epäedullisia muutoksia Jäsensopimusehtoihin, on Jäsenellä
oikeus irtisanoa Jäsensopimus päättymään muutoksien voimaantulosta
lähtien.

6.4. Ahjo Training Center voi sulkea salin tai lyhentää aukioloaikoja koulujen
lomien, pyhäpäivien, kesäjakson ja virallisten vapaapäivien yhteydessä.

6.5. Ahjo Training Centerillä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen Ahjo
Training Centeristä riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko tai
muu sen kaltainen este, jonka seurauksena palveluja ei voida tarjota). Ahjo
Training Centerillä on myös oikeus rajoittaa Ahjo Training Centerin tilojen
käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto- yms.
toimenpiteiden ajaksi tai koulutus- tai leiritilaisuuksien vuoksi.

6.6. Ahjo Training Center pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia
liikuntaohjelmien sisältöön ja viikoittaisten tuntien määrään sekä
harjoittelusalin aukioloaikoihin.

6.7. Ahjo Training Center pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistujamäärää
oheisharjoittelualueelle, harjoittelualueelle ja salin yleisiin tiloihin.

6.8. Ahjo Training Center ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista
vahingoista, jotka aiheutuvat Jäsenille tai Jäsenten vieraille tai
henkilökohtaiselle omaisuudelle Ahjo Training Centerin tiloissa tai Ahjo
Training Centerin tiloihin yhteydessä olevissa tiloissa/alueilla (esim.
parkkialue), paitsi ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6.9. Salilta löytyneisiin henkilökohtaisiin tavaroihin sovelletaan löytötavaralakia.
Vähäarvoisia löytötavaroita ei säilytetä 14 vuorokautta kauempaa.

6.10. Ahjo Training Center pyrkii doping-vapaaseen ympäristöön ja toimintaan.

7. JÄSENSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

7.1. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi siten, että Jäsensopimus päättyy
irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.
Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen
info@ahjotrainingcenter.fi. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä Jäsen,
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Huoltaja, sopimusosapuolena oleva Maksaja tai Ahjo Training Center.
Alaikäinen Jäsen ei voi itse irtisanoa Jäsensopimusta.

7.2. Irtisanomisaika alkaa, kun Ahjo Training Center on saanut
irtisanomisilmoituksen sähköpostilla. Jäsenen tulee aina saada
irtisanomiseensa vastaus seitsemässä päivässä. Vastauksessa ilmoitetaan
Jäsensopimuksen päättymispäivä ja viimeinen kuukausimaksun eräpäivä.
Kun Jäsensopimus on päättynyt, ei harjoitusmaksua enää peritä.

7.3. Ahjo Training Center voi irtisanoa Jäsensopimuksen, jos Jäsen, Huoltaja tai
sopimusosapuolena oleva Maksaja rikkoo Jäsensopimuksen
sopimusehtoja. Tällöin Jäsensopimukseen liittyvä harjoitteluoikeus Ahjo
Training Centerissä loppuu välittömästi.

7.4. Mikäli kausimaksu jää suorittamatta tai Jäsen, Huoltaja tai Maksaja ilman
painavaa ja hyväksyttävää syytä laiminlyö maksun suorittamisen, on Ahjo
Training Centerillä oikeus purkaa tämä Jäsensopimus (ja samalla myös
harjoitteluoikeus) heti päättyväksi ja periä jäljellä olevat sopimuksen
mukaiset kuukausierät kertasuorituksena korkolain mukaisine korkoineen ja
perimiskuluineen Jäseneltä, Huoltajalta tai Maksajalta.

7.5. Mikäli Ahjo Training Centerin sääntöjä (ks. kohta 10) rikotaan olennaisesti,
seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike toistuu huomautuksesta
huolimatta, on Ahjo Training Centerillä oikeus purkaa Jäsensopimus
kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei palauteta.

7.6. Ahjo Training Centerillä on oikeus purkaa Jäsensopimus välittömästi, jos
Jäsen esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai
järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti, esim. tappelemalla tai
jos käytöksen katsotaan olevan Ahjo Training Centerin salin ilmapiiriin
sopimatonta.

8. VERKKOSIVUA KOSKEVAT LISÄYKSET

8.1. Nämä lisäykset koskevat Jäsensopimuksia, jotka on tehty Ahjo Training
Centerin Internet-sivuilla osoitteessa www.ahjotrainingcenter.fi.

8.2. Verkkokaupassa noudatetaan etäkauppalakia.

8.3. Internet-sivuilla tehty Jäsensopimus on henkilökohtainen. Vain täysi-ikäinen
voi tehdä Jäsensopimuksen Internet-sivuilla.

8.4. Internet-sivuilla tehtävän Jäsensopimuksen sopimusehdot hyväksytään
sähköisesti Internet-sivuilla.

9. ASIAKASTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

9.1. Ahjo Training Center säilyttää henkilötiedot tietokannassa, joka noudattaa
Henkilötietolain määräyksiä. Jäsen hyväksyy sen, että Ahjo Training Center
kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan sopimuksen
voimassaoloaikana.

9.2. Jäsen hyväksyy sen, että Jäsentietoja voidaan käyttää Ahjo Training
Centerin ja Ahjo Training Centerin yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja
palveluiden markkinoimiseen. Jäsen voi myös kieltää Jäsentietojensa
käytön markkinointiin.
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10. AHJO TRAINING CENTERIN SÄÄNNÖT

10.1. Jäsen sitoutuu käyttäytymään asiallisesti harjoittelusalin tiloissa ja Ahjo
Training Centerin järjestämissä tilaisuuksissa sekä noudattaman siisteyttä
ja hyviä tapoja.

10.2. Jäsen sitoutuu noudattamaan aukioloaikoja ja poistumaan harjoittelusalista
niiden puitteissa.

10.3. Jäsen on vastuussa siitä, että Ahjo Training Centerin aktiviteetit sopivat
hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään.

10.4. Jäsenen tulee tutustua Ahjo Training Centerin kulloinkin voimassaoleviin
sääntöihin sekä muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä.

10.5. Jäsen sitoutuu noudattamaan Ahjo Training Centerin ohjaajien
harjoittelumenetelmiä ja harjoitteluvälineitä koskevia neuvoja.

10.6. Tupakointi, alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden
nauttiminen tai tuominen Ahjo Training Centerin alueelle on kielletty.

10.7. Jäsenen tulee ilmoittaa Ahjo Training Centerille mahdollisista
yhteystietojensa muutoksista ja pyydettäessä todistamaan oikeutensa
Jäsenyysalennukseen tai muuhun erityiseen Jäsenetuuteen.


