
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.

14.Personopplysninger lagres og brukes for å gi kort- og brukertilgang til 
Fresksenteret. Annen bruk av personopplysninger forekommer ikke og 
reguleres av person-opplysningsloven. 

Sted/dato: Gildeskål,   
__________________________________________________________

 Medlem

__________________________________________________________  __________________________________________________________

Gildeskål treningssenter  Foresatte til medlem under 18 år


	Fresksenteret i Gildeskål kulturhus

