
 

 

Medlemskontrakt ved Fresksentret 

 

 

Navn  
 

Adresse  
 

Telefon  
 

E-post adresse  
 

Fødselsdato  
 

 

Type medlemskap 
(ordinær, student, honnør) 

 

Eventuelt bedriftsnavn 
 

 

 

 

 

 

Dato: _______________________ 

 

________________________________  __________________________________ 

Signatur medlem      Gildeskål kommune, Fresksentret 

 

 

 

 

 



Fresksentret har følgende regler: 

1. Du kan bli medlem fra det året du fyller 13 
år. Barn under 16 har ikke lov å trene på 
treningssenteret alene, og må trene sammen 
med foresatt. For medlemmer under 18 år 
skal foresatte undertegne kontrakten. Trening 
for ungdom under 18 år skjer på foresattes 
ansvar. 
 
2.  Dine besøk blir registrert i vår database. 
Dette er kun til internt bruk.  

3. Gildeskål kommune sin behandling av 
personopplysninger skal skje iht. 
Personopplysningsloven og øvrig relevant 
regelverk. 

4. Som medlem forplikter du deg til å følge de 
anvisninger og rette deg etter de regler som til 
enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved 
mislighold av medlemskapet forbeholder 
Gildeskål kommune seg retten til å kunne 
avslutte medlemskapet. 

5. Medlemmer forplikter seg til å benytte 
utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller 
ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 50,-. 
Medlemskortet er personlig og kan ikke 
brukes av andre. Medlemmet er selv pliktig til 
å varsle Gildeskål kommune med én gang 
medlemskort er mistet. Medlemmet er selv 
ansvarlig for å ha kontroll på sin konto og 
bruk. Medlemmet forplikter å oppbevare 
kortet på en sikker måte.  

6. Gildeskål kommune fraskriver seg ethvert 
ansvar for skader på personer eller 
gjenstander som oppstår under, eller som 
følge av opphold i senteret, herunder også 
skade på klær og tap av penger, verdisaker 
eller annet av verdi som måtte bli borte. 

7. Medlemmet er selv ansvarlig for å være 
helsemessig skikket til å benytte seg av 
senteret. 

8. Lukk vinduer, slå av musikk og lys før du 
forlater treningssenteret. 

 

 

 

10. Treningskontrakten kan ikke overdras til 
andre. 

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

12. Gildeskål kommune forbeholder seg retten 
til å eventuelt ha Fresksentret stengt i 
helligdager og i ferier. 

13. Det tas forbehold om endringer i 
åpningstidene. 

14. Du forplikter deg til ikke å bruke 
dopingmidler som fremkommer på særskilt 
dopingliste for treningssentre. Komplett liste: 
www.rentsenter.no. Ved mistanke kan 
Gildeskål kommune kreve at du avgir 
dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge 
dopingprøve eller ved positiv test har 
Gildeskål kommune anledning til å heve 
medlemskapet. 

15. Av sikkerhetsmessige grunner har barn 
under 13 år ingen adgang til senteret. 
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