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Kuntosalin kulkukorttien käyttöehdot 

 

KAIKKI KULKUKORTIT OVAT AINA HENKILÖKOHTAISIA 

Ostaessasi kulkuluvan kuntosalille sitoudut noudattamaan kuntosalin ja liikuntakeskuksen sääntöjä. 

 Omatoimiaikoina tilojen käyttäminen muutoin kuin kuntoilutarkoituksessa on kielletty. 

Kuntosalin pukuhuoneet ja pesuhuoneet on aina tarkoitettu vain kuntosalin ja 

liikuntakeskuksen käyttäjille. Tiloissamme on tallentava videovalvonta. 

 Kulkukortin voi ostaa tai ladata asiakaspalvelun aukioloaikoina. Kuntosalia voi käyttää 

ladatulla ja asiakaspalvelussa aktivoidulla kausikortilla omatoimisesti joka päivä aikavälillä 5–

23 pois lukien suljetut vuorot kuntosalilla. 

 Jokaisen käyttäjän tulee leimata kuntosalikorttinsa ulko-ovessa olevaan lukijaan päästäkseen 

sisään rakennukseen ja pukuhuoneen /kuntosalin oven lukijaan päästäkseen 

pukuhuoneeseen ja kuntosalille. Leimaus on tehtävä jokaisen käyntikerran yhteydessä, 

riippumatta siitä onko pukuhuoneen ovi jo valmiiksi auki esimerkiksi edeltävän leimaajan 

vuoksi. 

 Asiakaspalvelun ollessa auki, rakennuksen ulko-ovi on myös auki eikä leimausta ulko-ovella 

tarvitse tällöin tehdä päästäkseen rakennukseen sisälle. 

 leimaa kulkukorttisi pukuhuoneen oven lukijassa aina mennessäsi kuntosalille 

Merkkivalot lukijoissa: Vihreä: Kulkulupa hyväksytty.  

Punainen: Kulkulupa hylätty. Kulkuluvan voimassaolo on päättynyt 

 Kuntosalin alaikäraja on 15 vuotta. Poikkeukset vain erikoisluvalla. 

 Kortin käyttäjän on aina tarvittaessa latauksen yhteydessä ja muutoin pyydettäessä 

pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja oikeutensa mahdolliseen alennukseen. 

 Kuntosalikorttien voimassaoloaikaan on mahdollista saada lisäaikaa ainoastaan 

sairaslomatodistuksen päivien verran, mikäli lisäaikaa pyydetään kortin voimassaoloaikana. 

Muita mahdollisia syitä kortin käyttöajan siirtämiselle on asepalvelus ja raskaus.  

 Nakkilan Kunta ei ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, jotka estävät tai rajoittavat jäsentä 

käyttämästä kuntosalia. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota ei ole 

voinut ennakoida tai estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ylivoimaisia esteitä ovat 

esimerkiksi sota, epidemiat, pandemiat, sisäiset levottomuudet, luonnonmullistukset, 

yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai muu yhtä merkittävä ja 

epätavallinen syy. 

 Kuntosalikorteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tunnisteläpyskän/kulkukortin voi 

palauttaa liikuntakeskuksen infoon, jolloin siitä maksettu pantti palautetaan ilmoittamallesi 

tilillesi kahden viikon kuluessa.  



 Kuntosalikortin väärinkäyttö tai käyttösääntöjen rikkominen voi johtaa kulkuluvan 

menettämiseen. 

 Kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa kuntosalilla esillä 

olevia laitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta. Jäsenen tulee huomioida, että 

Liikuntakeskuksessa ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Nakkilan Kunta ei vastaa 

henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän 

omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan. 

 Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan rikkoutuneista laitteista tai muista turvallisuuteen 

liittyvistä tekijöistä Nakkilan kuntaan.  

 

 

Kausikortit (1kk, 3kk, 6kk, 12kk) 

Voimassa kyseisen kauden mittaisen ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. Kausikortteja saa 

käyttää voimassaoloaikana rajattomasti. 

 

Kertakortit (1 krt) 

Voimassa vain ostopäivänä yhden kerran, käytettävä heti oston jälkeen. Kertamaksulla kuntosalia voi 

käyttää vain asiakaspalvelun palveluaikoina. Rakennuksesta on poistuttava asiakaspalvelun 

sulkeutumisaikaan mennessä.  

 

Suljetut vuorot kuntosalilla 

Katso ajankohtaiset tiedot Liikuntakeskuksen infotaululta tai facebook-sivuilta 

 

Voimassaolotiedot 

Kulkukortin voimassaolotiedot voit tarkistaa infon auki ollessa asiakaspalvelussa. 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  

Nakkilan liikuntakeskus 

Kuntopolku 1 

liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi 

044 7475 919 
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