FitChallenge Visby januari-mars 2020
Avtal om deltagande i FitChallenge i Visby

FitChallenge januari - mars 2020 är en 16 timmars träningsutmaning, som sker inomhus. Du väljer
intensiteten i träningen och du använder din egen kropp samt beslutar själv hur mycket energi du
har i varje träningspass. Observera att i all träning kan det vara en risk för skada, men det är ditt
ansvar. FitChallenge Visby och dess coacher bär inget ansvar för eventuella skador som kan
uppstå under din träning. Därför rekommenderar vi att du bara pressar dig själv till den nivå där du
inte kommer att vara obekväm.
Om du känner dig obekväm eller yr, ska du avbryta din träning eller justera intensiteten. Uppstår
skada eller smärta av något slag under träningspassen, ska du avbryta träningen och meddela
coachen så att ev hjälp kan tillkallas.
Personer med dålig eller tveksamma medicinska tillstånd är inte lämpliga deltagare i FitChallenge.
Genom att signa upp för utmaningen, intygar du att:
- Du har fysisk god funktion och är i en god hälsa eller
- Du fått klartecken efter ett samtal med din läkare - att delta i en regelbunden träningsrutin.
- Du förstått att alla övningar som genomförs av dig är på egen risk.
Alla coacher är egna företagare, och det är coacherna och inte Herbalife, som är ensamt
ansvariga för genomförandet av FitChallenge och den information som tillhandahålls.
Fotografering och filmning under utmaningen:
Coacherna kommer under utmaningen att fotografera och filma. Materialet kommer att användas
för inspiration på utmaningens stängda facebookgrupp. Material kan även komma att användas i
andra medier av coacherna för att promota utmaningen. I de fallen kommer endast översiktsbilder
användas och skulle ett ansikte tydligt synas på bilden kommer personen att tillfrågas för
medgivande att använda bilden.
Gruppbilder, där vi ställer upp oss för att ta bild, kommer att användas i syfte att marknadsföra
utmaningen. Du kan själv välja om du vill delta i de gruppbilderna.
Materialet kommer inte att säljas eller på annat sätt tillhandahållas till tredje part.
Ansvariga för denna FitChallenge är:
Helene Rudinsson – 070-741 07 06, helene_rudinsson@hotmail.com
Pia Dahlström – 070-521 53 15, pia@wellnessbalance.se
Lotta Nygren - 070-415 20 96, wellness-lottanygren@outlook.com

OBSERVERA!
När du signar upp för utmaningen godkänner du och ska
efterleva ovanstående text.

