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TRENINGSSENTER 

 

 

Medlemsbetingelser for Svatsum Skule’s selvbetjente treningssenter 

1. Betingelsene gjelder: 

Betingelsene gjelder medlemskap 

2. Helsetilstand 

Kunden er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av treningssenteret. 

3. Ansvar 

All trening skjer på eget ansvar. Svatsum Skule fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade 

på person eller gjenstand som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, 

herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 

4.  Aldersgrense 

Man må være fylt 18 år eller fylle 18 år i løpet av inneværende kalenderår for å kunne tegne 

medlemskontrakt. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke barn under denne alderen 

anledning til å oppholde seg i treningssenteret uten en voksen tilstede. 

5. Betaling  

Medlemsavgiften innbetales den dagen du melder deg inn til konto nr. 9365.18.73833 via 

konto eller vipps og fornyes automatisk, inntil du melder deg ut. 

6. Manglende betaling 

Manglende betaling gir Svatsum Skule rett til å stopp medlemskapet.  Alle prisendringer på 

medlemskap vil bli annonsert med oppslag på tavle i inngangen eller mail direkte til 

medlemmene, samt med informasjon på vår hjemmeside www.svatsum.net 

7. Utmelding 

Utmeldingen skal kun gjøres skriftlig. 

8. Åpningstider 

Åpningstidene vil bli kunngjort på vår hjemmeside www.svatsum.net 

9. Ordensregler 

Medlemmene forplikter seg til å rydde på plass alt utstyr som blir brukt og holde orden etter 

seg og overholde ordensregler: 

*Rydd alltid opp etter deg 

*Tren med rene trenings sko – ute sko skal tas av ved inngangsdøren 

*Bruk rene treningsklær. Kle deg slik at du ikke er til sjenanse for andre 

*Tørk av svette etter deg på apparatene 

*Gi plass til andre på apparater, ikke bruk apparater til hvile mellom settene 

*Unngå roping, brøling og unødig slamring med vekter 

*Vis hensyn til andre i treningssentert  

*Sett alltid på plass utstyr og apparater etter bruk 

*Slå av tv. etc., slukk lys og evt. lås 



10. Benyttelse av medlemskap 

Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet og medlemmet har ikke rett til å la andre 

trene på sitt medlemskap. Et medlem kan ikke ta med venner eller slippe inn personer som 

ikke har gyldig medlemskap. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på 2.500,-. Stikkprøver 

gjennomføres. 

11. Rus og doping 

Det er ikke tillatt å oppholde seg i treningsrommet om man er påvirket av noen form for 

rusmidler.  

12. Hærverk/skade på utstyr 

Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          _____________________                      ______________________ 

               Underskrift medlem            Underskrift  

          for Svatsum Skule 

       


