ABONNEMANG
REGLER VID BOKNING OCH AVBOKNING
BOKNING AV ABONNEMANG
• Görs genom bokningsansvarig, Börje Fritz via epost till info@ekerotk.se eller
via tfn 08-56033070.
• Abonnemang gäller terminsvis och är bundet hela terminen.
• Nytt abonnemang kan påbörjas under pågående termin, betalning skall erläggas för de
resterande timmar av terminen som kan utnyttjas.
• Betalning skall erläggas första månaden av terminen.
• Medlemskap i Ekerö TK är obligatoriskt.
• Ekerö TK förbehåller sig rätten att utnyttja medlems abonnemang för exempelvis tävlingsspel
eller andra av klubben arrangerade evenemang. Medlem skall då meddelas i god tid och
krediteras motsvarande timavgift.
• Abonnemanget är personligt och kan ej överlåtas.
• Andrahandsuthyrning av abonnemang längre tid än ett år skall godkännas av styrelsen.
KOSTNAD FÖR ABONNEMANG
• A-tider: 175 kr/timme
Vardagar 16.00-22.00
Lördag, söndag 08.00 – 22.00
• B-tider: 110 kr/timme
Vardagar 07.00-16.00 och 22.00 – 23.00
Lördag, söndag 07.00 – 08.00 och 22.00 – 23.00
KAPITALINSATS
• Skall erläggas samtidigt som betalning av första terminsavgiften.
• Ekerö Tennisskola behöver inte erlägga kapitalinsats, detta gäller både för Tenniskolans
normala ungdomsverksamhet liksom för Tennisskolans vuxenlektioner.
• Kapitalinsats ”A-tider”:
- 1500 kr/abonnemang
- Medlem med fler abonnemang gäller att maximalt 3 kapitalinsatser behöver erläggas.
• Kapitalinsats ”B-tider”:
- 750 kr/abonnemang
- Medlem med fler abonnemang gäller att maximalt 3 kapitalinsatser behöver erläggas.
- Medlem som redan har erlagt 1500 kr i kapitalinsats för attraktiv tid och vill utöka med spel
på icke attraktiv tid är befriad från kapitalinsats.
UPPSÄGNING AV ABONNEMANG
• Uppsägning av abonnemang skall göras senast 1 månad före terminens början, i annat fall
fortsätter abonnemanget under nästa termin.
• Sker uppsägning under pågående termin sker ingen återbetalning av de timmar som inte
kommer att utnyttjas under resten av terminen.
• Kapitalinsats reducerat med eventuell skuld återbetalas vid abonnemangets upphörande.
• Ekerö TK har rätt att säga upp abonnemang om medlem misskött betalningar eller inte följer
andra gällande regler i hallen.
NYCKLAR TILL HALLARNA
• Hallarna är normalt låsta, förutom när det pågår verksamheter i klubbens regi.

Ekebyhovshallen har kodlås.
Kod till ytterdörren fås i samband med abonnemang eller vid köp av strötid.
Träkvistahallen har normalt lås och nyckel kan köpas på STATOIL Ekerö.

