FRIKAR treningssenter - generelle vilkår
1.RETTIGHEITER OG PLIKTER:
FRIKAR treningssenter:
er eit ubemannet senter med sjølvinnsjekking og overvåkning
kan foreta sporadiske adgangskontrollar.
skal tilrettelegje trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv
ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
kan med forvarsel holde redusere tilbudet i forbindelse med ferieavvikling, helligdager, kurs ol.
fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller
som følge av av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med
mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler
som de ansatte ved senteret gir.
Barn under 12 år kan ikke tas med under trening.
kan foreta dopingkontroller ved mistanke om bruk av ulovlige preparater som er listet hos Antidoping
Norge.
Medlemmet:
● plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av personopplysninger.
● betale kr 250,- ved innslipp av personer som ikke har gyldig medlemskap.
● kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til annen person.
● aldersgrensen for å trening i treningsavdelingen er 14 år. Personer mellom 15 og 18 år som ønsker å bli
medlem, trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
● ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med
umiddelbar virkning.
● ved brann, avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste utgang.
● husk at det er 24 timers frist for booking av Treningsveileder og Personlig Trener. Medlemmet vil bli
belastet for bookingene om fristen ikke overholdes.
2.GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER:
● Senteret er tilgjengelig for fritrening hele døgnet.
● all trening betales forskuddsvis ved kontraktsinngåelse med betaling av faktura.
● Medlemskapet fornyes automatisk og ny medlemsavgift må betales om det ikke blir sagt opp skriftlig
minimum en mnd før utløp.
3.FRYS AV MEDLEMSKAP
● sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene
● svangerskap som, medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
● utstasjonering i jobb eller studier dokumentert.
● Det gis ikke frys for eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys kan ikke tilbakeføres. Frys av
medlemskap må være fastsatt og godkjent før fryseperioden starter og dokumentasjon må følge
fryse-søknaden. Frys må søkes innen den 1. i den inneværende måneden det gjelder. Bindingstiden
forskyves med like mange måneder det gis fritak for. Frys er ikke godkjent før en mottar bekreftelse fra
FRIKAR trening. Ved oppsigelse under fryse periode bortfaller ikke din oppsigelse måned/periode.
4. ORDEN
● alle medlemmer forplikter seg til å holde orden, og rydde på plass utstyr som blir benyttet.
5. HYGIENE
● Av hygieniske og miljøskapende årsaker skal du benytte anstendig treningstøy (ikke for mye bar hud)
samt alltid benytte håndkle.

Benker vaskes etter bruk. Kun rene innesko benyttes i senteret. Utesko settes på anvist plass ved inngangen til
senteret. Husk å ta med alle dine eiendeler (vannflaske, håndkle, sko mm) med etter treningsøkten.
6. AVSLUTTE MEDLEMSAVTALEN
FRIKAR trening forbeholder seg retten til å avslutte avtalen med med medlemmet dersom vedkommende foretar
vesentlige brudd på senteret sine interne retningslinjer.
● ved tyveri eller hærverk inne /ute
● ikke oppfylt aldersgrense
● ikke betalt medlemsavgift
● opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
● ikke overholder trivselsregler etter anmodning fra de ansatte
● ved innslipp av personer som ikke er medlemmer
7.TVIST
Tvister mellom medlemmet og FRIKAR trening skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan
hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
8.PERSONOPPLYSNINGER
Medlemmet samtykker i at FRIKAR trening får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til
personvernloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen.
Der vil hovedsakelig bli gitt informasjon via e-post og sms. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer
samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems og markedsføringsinformasjon fra FRIKAR trening.
Medlemmet kan reservere seg mot dette.
9. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR
FRIKAR trening kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret.
Medlemmet er bundet av de endrede medlems vilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen
14 dager etter at at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder kun vesentlige endringer.

