Medlems- och träningsavgifter på Hälsomagasinet i Svalöv (HM)
Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår.
Du måste ha giltigt medlemskort för att träningskortet skall gälla.
I medlemsavgiften ingår följande:
Medlemsinflytande på medlems- och årsmöten.
Försäkringsskydd för förening och ledare i föreningen.
Priser för träningskort (gäller 1/11 2020 – 31/10 2021)
Studentrabatt:
Studenter får träna till Juniorpriser vid uppvisande av giltig Studentlegitimation.
Pensionärsrabatt:
Du som är 65 år eller äldre ELLER kan visa upp Pensionärsintyg betalar Juniorpriser.
Du som har Sjukersättning / Aktivitetsersättning / Handikappersättning / FAR (Fysisk Aktivitet på
Recept): Med giltigt intyg tränar du till Juniorpriser.

Engångskort
10 kort
1-mån kort
3-mån kort
Sommarkort
Terminskort
6-mån kort
12-mån kort
Tabata, per kalenderår
Tabata, per termin
Cirkelträning Bas Termin

Senior
100
850
500
1325
579
1645
1955
2715
500
300
445

Junior (yngre än 18 år)
70
595
350
925
425 Gäller 1/6 – 15/8
1145 Gäller 1/1 - 15/6 eller 1/8 - 31/12
1455
1915
500
300 Gäller 1/1 - 30/6 eller 1/7 - 31/12
445 Gäller 1/1 - 15/6 eller 1/8 - 31/12

Du kan delbetala våra 12-månaderskort om du har svenskt personnummer.
Detta gäller endast när du löser 12-månaderskort: Seniorer betalar 239 kr/mån och juniorer 169
kr/mån. Första delbetalningen erläggs vid tecknandet av avtalet.
Vårdnadshavare måste stå som betalare för de som är yngre än 18 år.
Åldergräns:
Den dagen man fyller 13 får man träna själv på Hälsomagasinet och betraktas som Junior.
Styrkeinstruktion:
Alla nya medlemmar har rätt till en styrkeinstruktion i gymmet. Dock MÅSTE alla nya Juniorer gå en
styrkeinstruktion. Denna skall genomföras snarast, dock senast en månad efter att man blivit medlem.
Juniorer får 10% rabatt på nytt träningskort om en Vårdnadshavare har giltigt träningskort (minst 3-mån
kort)
Styrkeinstruktion:
Första instruktionen är gratis, därefter 100 kr per tillfälle om man har giltigt
träningskort annars 175 kr.
Betala gärna via Bankgiro, nr 5831-1267 eller Swish, 123 199 95 15. Glöm ej ange ditt medlemsnummer.
Ovanstående priser och villkor gäller from den 1 november 2020 tom den 31 oktober 2021.

