
 

1 

 

 

Navn: _________________________________________________________________________ 

Navn foresatt:__________________________________________________________________ 

Tlf: ___________________________________________________________________________ 

Tlf foresatt : ____________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________ 

Mail foresatt og deltager: _________________________________________________________ 

 

Medlemskap oppstart 1. September 2018 

Dette er en avtale mellom medlem og HEL Trening heretter Kortreist HELSE.  Avtalen gjelder for minimum 1 måned 

og fornyes deretter automatisk pr. mnd. Den løper da til den sies opp av en av partene. Oppsigelsen må skje skriftlig 

på mail måneden før fornying. Forutsatt at utestående avgift fra tidligere måneder er betalt. Oppsigelse er gyldig ved 

mottatt bekreftelse fra Kortreist HELSE. Treningsavtalen betales forskuddsvis. Rabatterte avtaler vil automatisk 

oppjusteres i pris etter endt bindingstid, med mindre andre tilbud er gitt.  

 

Medlemskap 

1. Du kan bli medlem fra det året du fyller 12. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. 

Dette gjelder frem til fylte 18 år. Egne kurs/timer for under fylte 16. 

2. Ungdom under 17 år må delta på kurs med personlig trener eller fysioterapeut før de kan bli medlem.  

3. Kortreist HELSE forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av betalings kort konfidensielt. 

Kortreist HELSE sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant 

regelverk.  

4. Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder. Ved mislighold av 

medlemskapet forbeholder Kortreist HELSE seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.  
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5. Kortreist HELSE fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller 

som følge av opphold i eller utenfor Kortreist HELSE sine timer/lokaler, herunder også skade på klær og tap av 

penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.  

6. Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til Kortreist HELSE. Barn har kun adgang til helsehusett i de 

tider vi har bemannet barnepass, etter avtale med ansatte eller på de aktiviteter/apparater som er tilrettelagt for 

barn, og da ifølge med voksne.  

7. Ved sykdom: Kortreist HELSE refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden 

som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det 

er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende 

kraft.  

8. Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. Kortreist HELSE forbeholder 

seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. Kortreist HELSE tilbyr online booking av diverse 

tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det 

enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.  

9. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jul/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om 

stenging av enkelte aktiviteter og deler av Kortreist HELSE ved kursvirksomhet eller vedlikehold.  

10. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. 

Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke kan Kortreist HELSE kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du 

nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har Kortreist HELSE anledning til å heve medlemskapet. 

 

_________________________________  ________________________________ 

For Kortreist HELSE     Medlem (dato og sign) 

Aina Østlund Prestholdt 

 

________________________________ 

Foresatt (sign) 


