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Ved tilmelding i automaten udstedes der et medlemskort til dig, på vegne af Sportzentrum Universität Flensborg. Dette kort købes i automaten ved indgangen til FlensArena (se
rum). Prisen for medlemskortet (se priser) betales kontant ved automaten. Medlemskortet er kun gyldigt i udfyldt og underskrevet tilstand og skal til enhver
tid vises sammen med et id-kort med billede. Studerende skal også vise deres studie-kort. Kun studerende og ansatte ved universiteterne i Flensborg kan benytte sig af
medlemsskabet "Studententarif". Så længe der er plads, kan også eksterne også købe et medlemskort til Uni-Sport og CampusFitness®. Et medlemskort er personligt og
erstattes ikke ved tab. Kortet må ikke lamineres. En refundering af medlemskort, f.eks. i tilfælde af skader eller sygdom, er ikke muligt. Medlemmer er ikke
ulykkesforsikrede af Sportzentrum Universität i Flensborg. Træning sker på brugerens eget ansvar. Det anbefales at lade værdigenstande blive hjemme. Personlige
ejendele kan låses inde i et skab, venligst medbring en hængelås til dette formål. Hængelås samt personlige ejendele skal fjernes fra skabet umiddelbart efter dit besøg
hos os. Vores medarbejdere er forpligtede til at åbne alle skabe efter lukketid. Ting som måtte befinde sig i skabene kan hentes ved ledelsen i Sportzentrum.

Synd of misbrug af vore ydelser
Samtlige tilbud i Sportzentrum Universität Flensborg må kun benyttes med et gyldigt medlemskort samt id-kort med billede. Studerende skal også vise deres studie-kort.
Overtrædelse af dette medfører en straf på prisen for et års medlemskab for eksterne. Det gælder også som misbrug, at benytte sig af ydelser som medlemskortet ikke
giver adgang til (f.eks. besøg af styrketræningsafdelingen CampusFitness, når man kun har medlemskort til holdtræning). Medlemskortet skal medbringes hver gang.
Hvis medlemskortet ikke kan forelægges, eller hvis dette er udløbet, kan der nægtes brugeren adgang til Uni-Sport, indtil denne er i besiddelse af et gyldigt
medlemskort. Uni-Sport beholder sig retten til, ved misbrug af ydelser, at nægte brugeren adgang til anlægget. Der gøres også opmærksom på, at også hjælp og
medansvar til misbrug af anlægget kan føre til bortvisning og bøde.
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