
Till dig som ska köpa Sommarpasset!
Fyll i dina uppgifter här, läs igenom och skriv under. Gå sedan till kassan.  
SKRIV TYDLIGT!

Namn: ..............................................................................................................................................                  16 år+           4-15 år

Födelsenr:                                -                      (10 siffror)                  Tel. nr: 
                                        
Mail:

Mellan Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (Fyrishov/Gottsundabadet) och nedanstående 
person träffas avtal om Sommarpasset 2022 med på följande villkor.

1. Sommarpasset gäller 27 maj - 31 augusti 2022. 
2. Sommarpasset är personligt och gäller för badentré en gång om dagen på Fyrishov/Gottsundabadet. Vilka 
   öppettider som gäller framgår av Fyrishovs/Gottsundabadets hemsida.
3. Sommarpasset får ej lånas ut.
4. Sommarpasset måste tas med vid varje besök. Om det glöms, betalas ordinarie entré. 
5. Ett borttappat Sommarpass kan ersättas med ett nytt till en kostnad av 100 kr. 
6. Barn och ungdomar utan sällskap av vuxen medföljare ska ha fyllt 12 år, ska kunna simma 200 meter samt förstå   
   gällande badregler och muntliga säkerhetsinstruktioner för att beviljas tillträde till badet. Alternativt ska en 
   medföljande simkunnig vuxen finnas med (minimiålder 18 år). Den vuxna är ansvarig för medföljande barn under 
   hela besöket och ska därför vara ombytt för bad. Max 3 barn per ansvarig vuxen. Barn och ungdomar i avsaknad 
   av medföljande ansvarig vuxen med bristande simkunnighet och/eller förmåga att förstå gällande badregler och  
   säkerhetsinstruktioner, kommer inte att ensamma beviljas tillträde till badet.
7. Fyrishov/Gottsundabadet har rätt att avvisa besökare från badet om de inte följer gällande badregler eller muntliga
    säkerhetsinstruktioner. Om besökaren vid upprepade tillfällen låter bli att följa gällande badregler eller muntliga 
    säkerhetsinstruktioner, har Fyrishov/Gottsundabadet rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal. 
   Återbetalning av erlagd avgift sker inte om uppsägningen sker av nu angivna skäl.
8. Besökaren ska under hela sitt besök kunna visa upp kortet om personal ber om det.
9. Under den tid som Sommarpasset gäller kan Fyrishov/Gottsundabadet behöva stänga badet för vissa underhålls-
   åtgärder. Eftersom Sommarpasset innebär en stor rabattering av det ordinarie priset, utgår ingen ekonomisk 
   kompensation vid sådana stängningar.
10. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB kommer att behandla mottagna personuppgifter för att kunna 
   administrera och i övrigt fullfölja detta avtal. Eftersom vi tillämpar offentlighetsprincipen, kan dina personuppgifter
   komma att lämnas ut om en sådan begäran görs. Behandlade personuppgifter kommer att raderas så snart de inte 
   längre behövs. Om du vill läsa om personuppgiftsbehandling och dina rättigheter, går du till uppsala.se och där 
   ”Behandling av personuppgifter”.  

Underskrift av den som köper Sommarpasset 2022
Jag accepterar de villkor som gäller för Sommarpasset 2022:

....................................................................................................................................................
Namnteckning
 

Underskrift av vårdnadshavare för person under 18 år
Jag, som vårdnadshavare, samtycker till att mitt barn/ungdom tecknar detta avtal om Sommarpasset 2022:

....................................................................................................................................................
Namnteckning 

Namnförtydligande: .................................................................................................. Tel. nr:


