För att motverka användandet av dopningspreparat har Skaraborgs kommuner,
träningsanläggningar, Polis och Västragötalandsregionen inlett ett samarbete. Samarbetet
har resulterat i en överenskommelse mellan parterna. Enligt överenskommelsen uppmanas
samtliga medlemmar på de träningsanläggningar som ingår i samarbetet arr skriva under ett
avtal med det innehåll som framgår nedan. I samarbetet kan ytterligare träningsanläggningar
tillkomma.

Avtal
Träningsanläggning:………………………………………………………, nedan kallad träningsanläggningen.
Kund:
1.

Träningsanläggningen förbinder sig att genom informationsmaterial och på annat sätt informera mig
om riskerna med att använda den typen av preparat som anges i punkten 2. Härnedan.

2.

Som kund förbinder jag mig att inte använda, försälja eller hantera sådana preparat som omfattas av
Lagen 1991 .1969 om förbud mot vissa dopningsmedel. De medel som omfattas av lagen framgår vid
varje tillfälle av expertgruppens för dopningsmedel enligt dopningslagens lista.

3.

Jag medger att inom tio dagar efter det att jag anmodats härom ställa upp på dopningskontroll hos av
kommunen utsedd personal.
Jag medger vidare att jag efter avstängningstidens slut återigen ställer upp på en dopningskontroll.

4.

Analysresultatet skall delges mig och jag medger att också den träningsanläggning som begärt
kontrollen informeras om analysresultatet.

5.

Jag medger att avstängning får ske
så snart jag anmodats att ställa upp på dopningskontroll till dess ett negativt analysresultat
lämnats till träningsanläggningen.
Då jag ertappats med överlåtelse av de under punkten 2. Angivna medlen.

6.

Avstängningstiden skall vara högst tjugofyra månader och skall gälla alla de vid varje tillfälle i
samarbetet ingående träningsanläggningarna.

7.

Jag medger att information om att jag avstängts lämnas till övriga vid varje tillfälle i samarbetet
ingående anläggningar/samarbetsparter.

8.

Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av erlagda tränings/medlemsavgifter.

Jag har tagit del av avtalets villkor och godkänner dessa. Jag godkänner också att de
personuppgifter avseende mig som kan förekomma med anledning av innehållet i detta
avtal, behandlas hos de i avtalet vid varje tillfälle nämnda samarbetsparterna och utväxlas
mellan dessa. Jag är medveten om att samarbetsparterna är skyldiga att behandla alla
personuppgifter konfidentiellt och i förekommande fall enligt gällande sekretesslagstiftning.
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(För medlem under 18 år)
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