
Medlemsavtal
I och med att du betalar medlemsavgiften bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt följande villkor för medlemmar 
i Växjö Titans kampsportsförening. Detta avtal är giltigt i en termin. Inför varje ny termin kommer nytt avtal att tecknas. 
Endast personer över 18 år får teckna avtal med Växjö Titans. För personer under 18 år behöver en vårdnadshavare vara med 
vid inskrivningstillfället.

Allmänt
Växjö Titans är en ideell, medlemsdriven förening. Detta innebär att alla som är medlemmar gemensamt ansvarar för verk-
samheten. Högsta beslutande organ är årsmötet där medlemmarna i föreningen utser en styrelse som i sin tur ansvarar för 
verksamheten under den tid de är valda.

Behandling av personuppgifter
Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt 
namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post för att kunna kommunicera med dig. Gäller medlemsskapet person under 
18 år lämnar även vårdnadshavare sina kontaktuppgifter. Vårdnadshavare godkänner att en lista med kontaktuppgifter finns 
tillgänglig för instruktörerna ifall något skulle hända i samband med träning, så vi kan komma i kontakt med er.

Vi behöver även ditt personnummer för att vi som förening ska kunna söka LOK-bidrag (genom IdrottOnline) för de aktivi-
teter du deltar i. LOK-stödet är ett väldigt viktigt bidrag och hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffek-
tivt sätt.

Vi registrerar endast dina uppgifter i Idrottonline, som är ett system som Riksidrottsförbundet tillhandahåller . Det är bara 
individer med en ledarfunktion som kan se din information.

Växjö Titans sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att avsluta en termin och ansöka om bidrag hos 
Växjö kommun och Riksidrottsförbundet. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart 
vi kan. Observera att detta innebär att du inte längre kan delta i våra aktiviteter eftersom personuppgifterna behövs för att 
föra ett fungerande medlemsregister.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i våra system om dig och du kan när som helst begära att vi rättar eller tar 
bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, inaktuella eller om du bara önskar så. Om du önskar 
det så är det bara att kontakta oss via info@titans.se

Växjö Titans får använda dina person- och kontaktuppgifter för att komma kontakt med dig samt för att informera om 
föreningen till exempel genom nyhetsbrev. 

Som aktiv medlem i Växjö Titans ger du din tillåtelse till föreningen att i marknadsförande syfte använda media i form av 
bilder, videoklipp, intervjuer och liknande där du som medlem medverkar. Materialet kan komma att publiceras på, men är 
ej begränsat till, social media i form av Facebook och Instagram samt på föreningens hemsida. För medlemmar under 18 år 
får vårdnadshavare skriva på ett skriftligt medgivande om man godkänner att ens barn får synas på bild i vår marknadsföring 
och information. 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar på titans.se

Avgift och medlemsskap
Medlems- och träningsavgift ska betalas på utsatt tid – registrering sker i receptionen på angivna tider. Medlemsskapet är 
personligt och gäller en termin. Växjö Titans betalar inte tillbaka avgift om du flyttar eller slutar av någon anledning. Blir du 
skadad när minst halva terminen återstår kan vi, mot uppvisande av läkarintyg, frysa ditt medlemsskap till nästa termin då 
du betalar halva avgiften.



Ordningsregler
Föreningen och lokalen är alla medlemmars gemensamma ansvar. Som medlem ska du vara medveten om våra ordnings- och 
klubbregler som du hittar på titans.se. Observera att vår klubblokal är tobaks- och tuggummifri. 

Hälsotillstånd
Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i aktiviteterna hos Växjö Titans. Vi avråder 
starkt att inte träna när du har pågående infektion eller annat som kan smitta andra. Du är också ansvarig för att berätta om 
du har någon allergi (till exempel luftburen nötallergi) eller annan sjukdom (till exempel diabetes, epilepsi) som kan komma 
hastigt. Du godkänner vi att förvarar uppgifter om sådan allergi/sjukdom på ett sätt så att instruktörer har snabb tillgång till 
dessa om du skulle insjukna på träningen.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall
Växjö Titans ansvarar inte för förluster pga stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra 
besökares tillhörigheter. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan. Växjö Titans ansvarar inte heller för personska-
dor som åsamkats medlem pga olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå.
Alla medlemmar är försäkrade i Folksam genom Riksidrottsförbundet.

Dopingpolicy
Växjö Titans är medlem i Riksidrottsförbundet och tillämpar därmed deras regler mot doping. Växjö Titans är även certifie-
rade i 100% ren träning. Det innebär att du är skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs 
oanmält och innebär att du måste lämna urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontrollerna utförs av legitimerade funktio-
närer. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från Växjö Titans i två år med omedelbar verkan.

Värdegrund och policys
Som medlem i Växjö Titans är du medvet om, och står bakom, vår värdegrund och våra policys angånde etik och rent spel, 
jämställdhet och mångfald. Du hittar dem på titans.se

Samtycke för minderårig medlem 

Jag godkänner att personuppgift (bild/bilder) för nedanstående medlem får användas i marknadsföring för Växjö Titans

Medlemmens namn   

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande 

Vårdnadshavares telefon

Vårdnadshavares e-post:

Datum 

2018-05-15


