
 

 

FRESKSENTERET I GILDESKÅL KULTURHUS 
- Treningskontrakt ved Gildeskål treningssenter – 

Kontrakten gir mulighet til å benytte seg av treningsrommet ved Gildeskål 
treningssenter 

 
 
Navn: 

Fødselsdato:  Telefon nr:  

Treningskontrakten gjelder for perioden: 

Type medlemskap:  

 

Kontraktbetingelser for bruk av treningsrommet ved Gildeskål treningssenter: 

1. All trening i treningssenteret foregår på eget ansvar. Gildeskål treningssenter fraskriver 

seg alt ansvar for skader som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold i 

senteret, herunder også tap og skader på klær og personlige eiendeler. 

2. Aldersgrense ved senteret er f.o.m. det året en fyller 16 år. For medlemmer under 18 år skal 

foresatte undertegne kontrakten. 

3. Medlemmer under 20 år kan kun benytte treningssenteret i åpningstiden, dersom ikke andre 

avtaler foreligger 

4. Tilgang utover ordinær åpningstid: 

a. Utover ordinær åpningstid kan medlemmer fylt 20 år trene ved treningssenteret 

mellom klokken 06.00-22.00.  

Avtaler utover dette må klareres med ansatte ved treningssenteret og føres på 

kontrakten. 

b. Medlemmet har ansvar for inventar og utstyr, samt evt. Medbrakte klarerte 

medlemmer (punkt a). Gi beskjed umiddelbart ved skade på utstyr. 

c. Forlat treningssenteret med stengte vinduer, avslått musikk og slukket lys. 

5. Medlemsnøkkelbrikke er personlig og skal ikke overlates til andre. 

6. Medlemsnøkkelbrikke skal vises frem uoppfordret ved trening og registreres ved kortleser.  

7. Ved kjøp av første treningskontrakt har medlemmet rett til 30 minutters treningsveiledning 

i senteret. Ta kontakt med servicemedarbeider på kveldstid for avtale. 

8. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge, de regler som gjelder for 

treningssenteret. Se blant annet trivselsregler for treningssenteret og branninstruks for 

brukere av Gildeskål treningssenter.  

 

                                                    

 

 



 

 

9. Medlemmet plikter til enhver tid å ha gyldig treningskontrakt. Ved utløp av 

kontraktsperioden må medlemmet selv ta initiativ til å tegne ny kontrakt.  

10. Treningskontrakten kan ikke overdras av andre. 

11. Treningssenteret forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager, helligdager og i ferier 

(jul, påske, sommer). 

12. Medlemmet gis ingen rett til refusjon selv om medlemskapet ikke benyttes aktivt. 

13. Ved brudd på kontraktbetingelsene kan avtalen bringes til opphør og nøkkelkortet 

deaktiveres etter advarsel. En vil da ikke få refusjon av betalt treningsavgift. 

 

 

 

Sted/dato: Gildeskål,   __________________________________________________________ 

        Medlem 

 

__________________________________________________________   __________________________________________________________ 

Gildeskål treningssenter       Foresatte til medlem under 18 år 

  

 



 

 

BRANNINSTRUKTS FOR BRUKERE AV GILDESKÅL TRENINGSSENTER  

Brann instruksen skal sikre at brukere av Gildeskål treningssenter kjenner sin oppgave 

ved utløst brannalarm, brann og evakuering. 

 

Instruksen gjeler følgende områder: Alle arealer i Gildeskål treningssenter, toalett, 

gang og øvrige rom på treningssenteret. 

 

ALLE BRUKERE SKAL GJØRE SEG KJENT MED FØLGENDE: 

- Rømingsveier (Se oppslag: «Rømingsplan», oppslag i entrè – hovedinngang 

treningssenter) 

- Plassering av slukkemidler 

- Plassering av manuelle brannmeldere 

- Kjenne sin oppgave ved utløst brannalarm 

 

ALARMEN GÅR, ÈN MELDER ER UTLØST 

Varsle:  

- Varsle andre i nærheten 

- Kontakt BRANNVESENET tlf: 110, informer om hvem og hvor du ringer fra, personer 

tilstede og brannstatus. Ser du åpne flammer? Røyk? Hvor ser du dette? 

- Evakuer fra lokalet du befinner deg i, bruk nærmeste tilgjengelige nødutgang: 

• Alle må ut fra lokalet og samles på møtepunkt 

• Møtepunktet er i enden av parkeringsplassen foran hallen mot …. ? 

(OBS på vindretningen ved evakuering, unngå innånding av røyk) 

 

Engasjer medhjelpere blant evakuerte personer: 

- Medhjelper 1: håndter evakuerte personer, evakuerte personer må ippholde seg på 

samlingspunkt frem til nødetater ankommer. Ingen må gå inn i bygget igjen. 

- Medhjelper 2: tar du med deg til brannstedet dersom dette er synlig, start 

slokkeinnsats dersom dette er mulig. Hvis røyk, trekk ut av lokalet umiddelbart. 

 

Det er kun brannvesenets personell som skal inn i røykfylte områder. 

Lukking av dører og vinduer hindrer også spredning av røyk og brann. 

Evakuerte personer må være tilstede til nødetater ankommer, nødetater dimitterer 

evakuerte personer etter helsesjekk. 

Skulle det være behov for en samlingsplass etter dimittering, kan man oppsøke GIBOS.  

(Prosedyrer fra GIBOS skal da være gjeldende) 



 

 

TRIVSELSREGLER 

Å TRENE HOS OSS SKAL GI GODE OG TRIVELIGE OPPLEVELSER FOR ALLE. FOR Å 
FÅ TIL DETTE HAR VI NOEN ENKLE OG GREIE REGLER. VI BER DEG DERFOR OM: 

• Nøkkelbrikke skal registreres i kortleser hver gang. 

• Bruk ALLTID innesko for å redusere skade på gulv og tredemøller. 

• Utesko og klær skal oppbevares i inngangen på skohylle og knaggrekke. 

• Rydd utstyr du selv har brukt tilbake på plass. 

• Bruk håndkle på matter og apparater.  
• Tørk av sykler, kondisjonsapparater og benker etter bruk. Sprayflaske med 

såpevann skal stå nær papirdispenseren. 

• Heng vektene tilbake på stativet, rydd matter, manualer og baller.  

• Bruk rent treningstøy og unngå bekledning som kan være støtende. Vi ønsker at 

kunder i alle aldre og fra ulike kulturer skal føle seg vel her.  

• Lukk alle vinduer og slå av lyset før du går.  

• Forsikre deg om at døren inn til treningssenteret er stengt før du går.  

• Ta hensyn til hverandre med tanke på støynivå og sørg for at mobilbruk ikke 

forstyrrer andre. 

• Det er ikke tillat å ta bilder/opptak av andre medlemmer uten at det er avtalt.  

 

Takk for ditt bidrag til et sunt og godt treningsmiljø!  

Lykke til med økta. Vi er stolte og glade for at du ønsker å trene hos oss 😊 

 

VI ER ET RENT SENTER 

og har nulltoleranse for bruk, oppbevaring eller distribusjon av dopingpreparater. 

 

Vi samarbeider med politiet for å forbygge doping og all bruk eller mistanke om bruk vil 

bli anmeldt. 

 


