Amfi Treningssenter Eina.
Tlf. 93008554
www.amfieina.no
E-mail erik-bje@online.no
MEDLEMSKONTRAKT

Medlemsnummer

l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Amfi Treningssenter Eina og:
Navn:..................................................................................................
Født/personnr:......................................................................................
Adresse:................................................................................................
Tlf.mob:..............................................
Postnr.:....................................... Sted:..................................................

Fått kopi.
Legger inn på
Avtalegiro
Tilbud.

E-post:.......................................……………………............................
Varighet:

Ingen binding

Pris kr: ......................

Totalt pr mnd....................

Førstegangs innmelding er gratis

Første forfall: 20 i hver mnd
2. Betalingsvilkår ved fast overføring
Avgiften blir trukket med månedlige beløp fra konto uavhengig av treningshyppighet. Ved inngåelse av treningsavtale der betaling skjer ved
at medlemmet legger inn Avtalegiro . Deretter er den løpende og en oppsigelsesfrist for treningsavtalen på l måned regnet fra første
månedsskifte. Oppsigelse skal skje skriftlig. Prisene kan kun endres etter bindingstidens utløp med l måneds skriftlig varsel, Avtale om
avtalegiro til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Treningsavtalen
forutsetter imidlertid egen skriftlig oppsigelse. Avtalegiro stopper automatisk ved skriftlig oppsigelse
Fri innmelding gjelder førstegangs innmelding eller tilbakekommende etter seks mnd eller mer.
3. Betalingsterminer
Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene.
Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er «ajour».
4. Midlertidig avbrudd av medlemskap
Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum l mnd. Godkjente
grunner er sykdom, barsel-permisjon, studier/arbeid utenbys.. Midlertidig avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie.
5. Overdragelse av medlemskap
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av treningssenteret og mot at den
som overtar medlemskapet betaler overdragelses-gebyr til dekning av de omkostninger denne overdragelsen medfører for treningssenteret.
Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller hvor medlemskapet er fullt innbetalt.
6. Trening på eget ansvar
Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de
ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av
undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt
uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan
unngås. Smittevernshensyn som vasking etter bruk av apparater og spriting av hender er en selvfølge.
7. Medlemsplikter og utestengning
Medlemmer plikter ved sine fremmøter i treningssenteret å vise frem gyldig medlemskort/kvittering. Treningssenteret skal klart og tydelig
orientere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret. Medlemmet plikter å følge
de anvisninger og regler som treningssenteret gir. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan treningssenteret etter
forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.
8. Endring av ytelser
Treningssenteret har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager. Dersom
det skjer vesentlig innskrenkning av åpningstid, flytting av lokaler eller endring i treningstilbud som berører medlemmet, kan kontrakten sies
opp. Medlemmet er da berettiget til å få tilbakebetalt ubenyttet del av innbetalt treningsavgift.
9. Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer hvorav ett utleveres til undertegnede.
Kontraktens innhold er lest og forstått,
Sted/dato:......................................................................................................................................
Medlemmets underskrift..........................................................................

Amfi underskrift…………………………………………

Personer under 18 år må ha fullmakt fra foresatte. Den foresatte må inngå kontrakt på vegne av den umyndige når
betaling skjer med månedlig fast overføring.

