
Bokning samt avbokningspolicy

Anmälan
Önskar man börja i våra grupper gör man en anmälan via vår bokningssida, eller i särskilda
fall via mejl till kansliet. Observera att anmälan ska vara gjord via vår bokningssida innan
den aktiva närvarar på träningarna.

Termins- och medlemsavgift
Varje termin som aktiv i United Movement betalar du en terminsavgift som består av
träningsavgiften för aktuellt lag. Observera att i våra tävlingslag samt tävlingsförberedande
lag betalar man även för andra lagspecifika avgifter. Terminsavgifter samt lagspecifika
avgifter för samtliga av våra lag presenteras på vår hemsida samt mejlas ut till medlemmar
som blir erbjudna plats i våra tävlingslag. Under en säsong blir man som aktiv debiterad två
terminsavgifter, en avseende hösten och den andra avseende våren.

Förutom terminsavgiften betalar du även en medlemsavgift i föreningen som debiteras
årsvis, medlemskapsåret sträcker sig från den första augusti till den sista juli. Medlemskapet
i United Movement kostar 100 kr per år och ger dig t.ex. rätt att rösta på årsmötet. Alla
aktiva, ledare och styrelsemedlemmar i föreningen behöver vara medlemmar i föreningen
och betala medlemsavgiften. Som stödmedlem betalar man också medlemsavgift.
Medlemsavgiften återbetalas inte efter det att terminen har startat.

United Movement betalar en licensavgift för varje medlem som fungerar som en försäkring
som gäller under våra aktiviteter och vid färd till/från dessa. Läs mer om försäkringen här.

Fram till höstlovet på hösten och sportlovet på våren betalar du hel träningsavgift även om
du inte börjar i samband med terminsstarten. Börjar du i en grupp efter höstlovet på hösten
eller efter den 15:e mars på våren betalar du halv träningsavgift för den terminen.

Återbetalning av träningsavgifter
Tillfälligt inställda träningar påverkar inte terminsavgiftens storlek.

Under särskilda förhållanden som t.ex. vid Covid-19-pandemin, följer vi alltid
rekommendationerna från våra myndigheter, Riksidrottsförbundet (RF) och de idrottsförbund
vi är anslutna till. Utifrån dessa kan vi, under säsongen, behöva anpassa verksamheten. Det
kan också innebära att en eller fler träningar ställs in under terminen eller att träningen
måste förändras på så sätt att alla de övningar man normalt tränar på inte kan genomföras.
Träningen kan också, helt eller delvis, flyttas utomhus.

Genom att delta i verksamheten accepterar man att träningen bedrivs under de
förutsättningar som finns och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda
träningar kan komma att ske utan att någon korrigering av terminsavgiften görs.

En terminsavgift återbetalas/reduceras endast i följande två fall:

https://sportadmin.se/book/?F=4616f370-c79b-4874-8b39-ad8ff9698388
https://www.unitedmovement.se/sida/?ID=284456


1. Den bokade platsen sägs upp via e-post senast 24 timmar innan gruppens första
träningstillfälle för perioden. Då återbetalas 100% av träningsavgiften samt även
medlemsavgift.

2. Den bokade platsen sägs upp via e-post inom två veckor från gruppens första
träningstillfälle. Då återbetalas 100% av terminsavgiften med avdrag för
licensavgiften. Licensavgiften ligger på mellan 50-235:-

Sjukdom/skada
Vid kortare sjukdom återbetalas inga avgifter. Långvarig sjukdom eller skada som kan
dokumenteras med läkarintyg kan återbetalas under den aktuella terminen.

Aviseringar och avgifter via Billmate
Aviseringar och betalning av avgifter till United Movement sker via Sportadmins Kansli-
service med Billmate som betalningshanterare. Det innebär att bokningar och återanmäl-
ningar via bokningssidan eller aviseringar som sänds ut från kansliet betalas digitalt med
kort eller i vissa fall digital faktura från Billmate. Betalningar via Billmate innebär att en
administrationsavgift på mellan 9-59 kr läggs på vid betalningen.
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