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MEDLEMSBETINGELSER HISØY IL TRENINGSSENTER 

Kontrakt, Autotrekkskjema og Branninstruks skal leveres signert til ditt treningssenter. 

1. Det er 12 måneder bindingstid. Etter bindingstiden er oppsigelsestiden 1 måned. Kontrakten går

automatisk videre til Hisøy Idrettslag Treningssenter får beskjed om oppsigelse. Oppsigelsestiden

gjelder fra den første i påfølgende måned etter dato for mottatt oppsigelse.

2. Oppsigelse skal skje skriftlig på papir eller som e-post. E-post sendes til treningssenter@hisoyil.no.

Bekreftelse på oppsigelse sendes fra Hisøy Idrettslag Treningssenter innen 14 dager til medlemmets

oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Hisøy Idrettslag

Treningssenter på nytt.

3. Dato for autotrekk er den første i hver måned. Medlemmet plikter å opprette og sjekke at autotrekk er

gyldig og fungerer. Avslutning av autotrekk i din bank er ikke å regne som oppsigelse av

medlemskapet.

4. Prisen kan justeres en gang i året. Dersom treningsavgift blir justert, vil dette bli forhåndsvarslet ved

oppslag på treningssenteret og på www.hisoyil.no, og melding til hvert medlem. Treningsavgiften vil

ikke bli justert utover normal prisstigning i bindingstiden.

5. Personer som ikke er medlem i Hisøy Idrettslag må melde seg inn. Medlemskontingent er kr 300,- per år.
Nøkkelkort til treningssenteret kr 115,- betales ved innmelding. Medlemmet betaler deretter kr 175,- via sin 

egen nettbank og oppretter fast trekk den første i hver måned. 150,- treningsenteret + 25,- medlemskontingent

6. All trening skjer på eget ansvar. Hisøy Idrettslag Treningssenter fraskriver seg alt ansvar for

personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold i

senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Aldersgrense ved Hisøy Idrettslag

Treningssenter er 15 år og/eller ha påbegynt 10. klasse ved Hisøy Skole.

7. Hisøy Idrettslag Treningssenter forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusert

åpningstid i sommerferien.

8. Medlemmet forplikter seg i til følgende:

a. Til enhver tid å ha gyldig medlemskap i Hisøy Idrettslag og ha betalt treningsavgift.

b. Holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som gjelder for treningssenteret.

c. Ikke låne ut nøkkel til andre.

d. Ikke slippe inn andre som ikke er berettiget adgang.

e. Påse at inngangsdøren blir lukket og låst etter hver passering.

f. Rydde etter seg og avslutte treningen senest 22.30.

g. Ikke oppholde seg i treningssenteret utenom åpningstiden(07:00-22:30).

9. All bruk av dopingpreparat vil føre til umiddelbar utestenging.

Jeg har lest og aksepterer disse medlemsbetingelser 

Sted og dato:___________________________ Underskrift:___________________________ 

http://www.hisoyil.no/



