
RINGSIDE GYM RY:n yleiset jäsenyysehdot ovat voimassa 1.9.2013alkaen 

1. YLEISTÄ 

 1.1Näitä RINGSIDE GYM RY:n yleisiä jäsenyysehtoja sovelletaan RINGSIDE GYM RY:n jäsenyyttä koskevassa 

sopimuksessa (”Jäsensopimus”) nimetyn henkilön (”Jäsen”) ja RINGSIDE GYM RY:n väliseen sopimukseen, 

josta nämä ehdot muodostavat olennaisen osan. Näiden yleisten ehtojen lisäksi voidaan sellaisiin 

yksittäisiin palveluihin tai tarjouksiin, jotka eivät ole osa RINGSIDE GYM RY:n normaalia palvelutarjontaa, 

soveltaa erikoisehtoja, joista tiedotetaan erikseen. 

2. RINGSIDE GYM RY:NJÄSENYYS 

2.1Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, mutta se voidaan irtisanoa vasta määrätyn sidonnaisuusajan 

(6maksettua kuukautta) kuluttua. 

2.2 RINGSIDE GYM RY:n jäsenyyden voi saada henkilö, 

• joka on täysi-ikäinen tai, olosuhteista riippuen, jonka Jäsensopimuksen tämän holhooja on 

kirjallisesti hyväksynyt ja allekirjoittanut, 

• jolla ei ole maksamattomia suorituksia RINGSIDE GYM RY:lle aikaisemmasta jäsenyydestä, ja 

• jonka yleinen terveydentila RINGSIDE GYM RY:n henkilökunnan arvion mukaan sallii harjoittelun 

ilman ilmeistä vaaraa terveydelle tai ilmeistä loukkaantumisriskiä. 

• 2.3Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle. Jäsenyys on voimassa 

Jäsensopimuksessa sovitusta päivämäärästä alkaen.  

Jäsenyyden tyyppi ja sen kesto määritetään Jäsensopimuksessa. 

2.4 RINGSIDE GYM RY laskuttaa jäsenmaksut laskulla kuukausittain. 

3. JÄSENEDUT 

3.1Jäsenyys antaa Jäsenelle mahdollisuuden harjoitella määrätyssä kamppailu- urheilukeskuksessa 

Jäsensopimuksessa mainitussa laajuudessa sekä RINGSIDE GYM RY:n kulloinkin tarjolla olevien 

harjoittelumahdollisuuksien ja muiden palvelujen mukaisesti. Tietoja RINGSIDE GYM RY:n kulloinkin 

ajankohtaisista palveluista ja jäseneduista saa RINGSIDE GYM RY:n kotisivulta osoitteesta 

www.ringsidegym.fi. 

3.2 RINGSIDE GYM RY:n ei voi aina taata paikkaa Jäsenen valitsemaan sellaiseen harjoitteluaktiviteettiin, 

joka tapahtuu ryhmissä, edellyttää erityisvarusteita tai milloin osallistujien määrä tai pääsy on muusta 

syystä rajoitettu. 

 

  



4. JÄSENEN SITOUMUKSET 

4.1Jäsen sitoutuu 

• esittämään sähköisen avaimensa harjoittelupaikanvastaanotossa saapuessaan aina ennen 

harjoittelun tai muun toiminnan aloittamista, 

• tutustumaan RINGSIDE GYM RY:n kulloinkin voimassaoleviin turva- ja järjestyssääntöihin sekä 

muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä, 

• noudattamaan RINGSIDE GYM RY:n henkilökunnan harjoittelumenetelmiä ja harjoitteluvälineitä 

koskevia neuvoja, 

• olemaan käyttäytymättä sopimattomasti ja häiritsemättä muita henkilöitä, jotka oleskelevat 

harjoittelupaikassa ja ilmoittamaan RINGSIDE GYM RY:lle mahdollisista yhteystietojensa 

muutoksista 

 

5. SÄHKÖINEN AVAIN 

5.1 Sähköinen avain on RINGSIDE GYM RY:n omaisuutta ja tarkoitettu Jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. 

Sähköisen avaimenosalta Avaimesta veloitetaan panttimaksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston 

mukaisesti. Jäsen sitoutuu 

• olemaan lainaamatta tai luovuttamatta sitä toiselle henkilölle, ja 

• ilmoittamaan RINGSIDE GYM RY:lle viipymättä sen katoamisesta tai epäillystä katoamisesta. 

5.2 Mikäli Jäsen kadottaa sähköisen avaimensa tai avain vahingoittuu käyttökelvottomaksi, RINGSIDE GYM 

RY sulkee avaimen ja antaa uuden. Uudesta avaimesta RINGSIDE GYM RY veloittaa avaimenuudistusmaksun 

kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 

 

6. YLIVOIMAINEN ESTE JA VASTUURAJOITUS 

6.1 RINGSIDE GYM RY ei vastaa harjoittelumahdollisuuden esteestä tai rajoituksesta, joka johtuu RINGSIDE 

GYM RY:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista ja joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida, 

välttää tai voittaa, kuten palo-tai vesivahinko tai muu vakavampi vahinko,luonnonkatastrofi tai 

viranomaisen päätös. Jäsenen ei tarvitse tältä ajalta suorittaa kuukausittaista jäsenmaksua. 

6.2 RINGSIDE GYM RY ei vastaa vahingoista eikä korvaa menetyksiä, jotka aiheutuvat Jäsenen RINGSIDE 

GYM RY:n kuntokeskukseen tuomalle omaisuudelle.  

  



7. HINNAT JA MAKSU 

7.1Jäseneltä jäseneksi liittymisen yhteydessä perittävä liittymismaksu ja mahdolliset hallinnointikulut sekä 

häneltä sidonnaisuusaikana veloitettavat jäsenmaksut yksilöidään Jäsensopimuksessa. Jäsenen 

jäsenmaksun määrä pysyy muuttumattomana koko sidonnaisuusajan. 

7.2 RINGSIDE GYM RY:llä on oikeus muuttaa hinnastoaan. Jäsenmaksuja koskeva muutos tulee voimaan 

aikaisintaan kuitenkin vasta kulloinkin meneillään olevan sidonnaisuusajan päättymisen jälkeen. RINGSIDE 

GYM RY:llä on kuitenkin oikeus muuttaa jäsenmaksua välittömästi voimaantulevana, jos jäsenmaksuun 

sisältyvä arvonlisävero muuttuu tai jäsenmaksua tulee koskemaan muu vero tai julkinen maksu. 

Hinnanmuutos rajoittuu tällöin vain kyseisen arvonlisäveron tai muun veron tai julkisen maksun osuuteen. 

RINGSIDE GYM RY ei ilmoita erikseen arvonlisäveron tai muun veron tai julkisen maksun muutoksista tai 

uusista veroista tai julkisista maksuista. 

7.3Mikäli Jäsen ei ole maksanut laskuaan ajoissa, RINGSIDE GYM RY tai RINGSIDE GYM RY:ltä 

toimeksiannon saanut lähettää muistutuslaskun erääntyneestä kuukausimaksusta. RINGSIDE GYM RY:llä tai 

RINGSIDE GYM RY:ltä toimeksiannon saaneella on oikeus veloittaa Jäseneltä kohtuulliset perintäkulut 

maksumuistutuksesta. RINGSIDE GYM RY:llätai RINGSIDE GYM RY:ltä toimeksiannon saaneella on oikeus 

periä korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Mikäli muistutuslaskua ei makseta annetun 

maksulykkäysajan kuluessa, lasku siirretään perintään ja RINGSIDE GYM RY:llä tai RINGSIDE GYM RY:ltä 

toimeksiannon saaneella on oikeus veloittaa Jäseneltä korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi myös 

perintäkulut. 

8. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN 

8.1Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään Jäsensopimuksessa yksilöidyn 

sidonnaisuusajan, kunnes Jäsensopimus irtisanotaan. Jäsen voi milloin tahansa Jäsensopimuksessa 

yksilöidyn sidonnaisuusajan aikana, kuitenkin viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen Jäsensopimuksessa 

yksilöidyn viimeisen suoraveloitusmaksun päivämäärää, kirjallisesti irtisanoa Jäsensopimuksensa 

päättymään sidonnaisuusajan päätyttyä. Sidonnaisuusajan päätyttyä Jäsen voi koska tahansa yhden (1) 

kalenterikuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti irtisanoa Jäsensopimuksen. Tällöin irtisanomisaika 

lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. 

8.2 RINGSIDE GYM RY:lla on oikeus määräaikaisesti keskeyttää jäsenyys tai irtisanoa Jäsensopimus 

välittömin vaikutuksin, jos Jäsen olennaisesti rikkoo Jäsensopimusta alla kuvatuilla tavoilla eikä saatuaan 

RINGSIDE GYM RY:ltä tätä koskevan kehotuksen ryhdy riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin; 

• laiminlyö kuukausimaksujen ja muiden maksujen suorittamisen, esim. siten, että muistutuksesta 

huolimatta maksua ei ole suoritettu viimeistään 30 päivän kuluessa kyseisen laskun eräpäivästä 

8.3Jäsenellä on oikeus purkaa Jäsensopimus häntä koskevan poikkeuksellisen, yllättävän tapahtuman 

(kuten vakava pitkäkestoinen sairaus, pysyvä vammautuminen, tilapäistä pysyvämpi muutto ulkomaille tai 

muu sellainen ennakoimaton elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi Jäsensopimuksen lykkääminen ei ole 

perusteltua) vuoksi huolimatta siitä, että Jäsensopimuksessa määritelty sidonnaisuusaika ei olisi päättynyt. 

Jäsensopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että RINGSIDE GYM RY hyväksyy Jäsensopimuksen 

purkamisen perusteen. 

  



9. YLEISTEN EHTOJEN MUUTOS 

9.1 RINGSIDE GYM RY:llä on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja perustellusta syystä. 

10. TIEDOT JA ILMOITUKSET 

10.1Jäsenen toimittamat Jäsensopimuksen mukaiset ilmoitukset, mukaan lukien irtisanominen, 

sähköpostitse RINGSIDE GYM RY:n sähköpostiin ja ne tulevat voimaan, kun RINGSIDE GYM RYon ne 

kirjallisesti vahvistanut vastaanotetuiksi. Yhteystiedot on ilmoitettu RINGSIDE GYM RY:n kotisivuilla 

osoitteessa www.ringsidegym.fi. 

11. HENKILÖTIEDOT 

11.1 RINGSIDE GYM RY. käsittelee Jäsenen luovuttamia henkilötietoja voidakseen käsitellä ja hallinnoida 

jäsenyyttä sekä sitä toimintaa varten, johon Jäsen on antanut suostumuksensa Jäsenen tietoja kerätään ja 

käsitellään Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. 

11.2 RINGSIDE GYM RY käsittelee Jäsentä koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain 

mukaisesti. Mikäli Jäsen on antanut nimenomaisen suostumuksensa, voivat RINGSIDE GYM RYja RINGSIDE 

GYM RY:n yhteistyökumppanit lähettää Jäsenelle suoramarkkinointia myös sähköisesti (sähköpostitse, 

tekstiviestien välityksellä). Jäsen voi milloin tahansa kirjallisesti ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta 

tai sen peruuttamisesta kokonaan. Jos Jäsen on ilmoittanut, että hänen tietojansa ei saa käyttää 

suoramainontaan, tietoja ei käytetä tällaiseen tarkoitukseen. 

 

 

 


