Medlemsavtale for Klepp IL, Treningssenter

Alle medlemmer må ha egen profil i minidrett.no. Dette gjelder også aktive medlemmer som
ikke har opprettet det fra før.
Fornavn/mellomnavn
Etternavn
Fødselsdato/år
Gateadresse
Postnummer
E-postadresse
Mobilnummer

Avtale 2022, 12 måneder bindingstid
Aktiv medlem av Klepp IL (fotball, håndball, turn etc). Årlig kontingent kr. 1600,- +
månedsavgift
Sett kryss Faktura
Årlig
2 ganger pr. år
4 ganger pr. år

Månedsavgift
Kr 140
Kr 150
Kr 160

Totalt pr. år
Kr 1680
Kr 1800
Kr 1920

Nye medlemmer treningssenter. Årlig kontingent kr 350 + månedsavgift
Sett kryss Faktura
Årlig
2 ganger pr. år
4 ganger pr. år

Månedsavgift
Kr 215
Kr 225
Kr 250

Total kostand pr. år
Kr 350 + kr 2250 = kr 2930
Kr 350 + kr 2700 = kr 3050
Kr 350 + kr 3000 = kr 3350

Faktura blir tilsendt på e-post og den vil også ligge i handlekurven i din profil i minidrett.no
Oppsigelse: Oppsigelse skjer via epost til ……trening@kleppil.no…………. Det er oppsigelsestid på 3
måneder.
Retningslinjer for bruk av treningssenter, se eget vedlegg
Vipps til 717864 for nov/des 2021 - Fakturering fra januar 2022
Avtale inngått:
Sted og dato: _____________________________

______________________________________
Medlem

__________________________________
Foresatte (for medlemmer under 18 år)

Regler for bruk av adgangskode hos KIL
1.
Adgangskontroll. Det vil gis tilgang til dører med en mobilløsning.
2.
Adgangskontrollen er personlig. Alle må ha betalt medlemsskap for å få tilgang.
3.
Det er forbudt å slippe inn eller ta med andre. Ved misbruk blir adgangen sperret.
Regler for bruk av treningssenter hos KIL
1.
Aldersgrense for bruk av treningssenter er det året du fyller 15 år (dvs fra nyttår i 9. klasse).
Kontrakten må signeres av en voksen hvis du er under 18 år.
2.
Medlemsskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre.
3.
All trening skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for de eiendelene du tar med deg.
4.
Treningssenter er først og fremst for medlemmene, og det skal normalt ikke brukes til
organisert lagtrening annet enn alternativ trening for enkeltutøvere.
5.
Vis hensyn til andre brukere av treningssenteret.
- Musikk/TV skal ikke være så høyt at det er til sjenanse for andre.
- Ikke legg beslag på treningsapparat lenger enn nødvendig om noen venter på tur.
6.
Bruk håndkle, vask av og bruk tørkepapir.
7.
Bruk rene innesko og treningsklær.
8.
Av hensyn til andre oppfordrer vi til bruk av kortermet eller langermet skjorte; ikke
magetopp eller uten skjorte.
9.
Rydd etter deg.
- Legg vekter og manualer på plass etter bruk.
- Bruk søppelbøttene.
10.
KIL er sertifisert som Rent idrettslag. Bruk av rusmidler og ulovlig prestasjonsfremmende
midler er strengt forbudt. Bruk av slike midler vil føre til umiddelbar bortvising fra anlegget
og mulig utestenging fra idrettslaget.
11.
Ved brudd på reglene kan KIL uten forvarsel si opp avtalen. Innbetalt kontingent blir ikke
tilbakebetalt.
12.
Medlemmene plikter selv å holde seg orientert om neste års kontingent. Denne blir fastsatt
på årsmøtet.
Jeg har lest og forstått informasjon om priser og medlemskap i KIL
Jeg har lest og forstått reglene for bruk av adgangstilgang
Jeg har lest og forstått reglene for bruk av treningssenteret

Adgangstilgang gitt av: ___________________________________ (KIL)
Dato: _______________
_________________________________
Signatur medlem

________________________
Foresatte (medlemmer under 18 år)

