Bagn treningssenter
Raventola

Bankkonto
E-post
Telefon
Tore

Karsten

1604 08 89489
medlem@bagn.no
950 47 112
907 43 140

MEDLEMSBETINGELSER

1

Betaling skal skje forskuddsvis.

Adgangsbrikke sperres automatisk når betalt treningstid er ute.

2

Fornyelse av abonnement kan skje ved innbetaling til bankkto. 1604 08 89489,
til deltager.no eller Vipps til 10550.

3

Prisen kan justeres en gang i året med 1 mnd. varsel. Dersom treningsavgift blir justert, vil dette
bli forhåndsvarslet ved oppslag på treningssenteret og på www.Bagn.no, og melding til hvert
medlem.

4

Alle som bruker treningssenteret må være medlem i Bagn Idrettslag. Årlig medlemskontingent
er for tiden kr 200 for enkeltmedlem og kr. 400 for familie. Ved første gangs innmelding må det
i tillegg betales en innmeldingsavgift til treningssenteret på kr 200 som inkluderer
nøkkelbrikke.

5

All trening skjer på eget ansvar. Bagn treningssenter Raventola 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. Nedre aldersgrense
ved Bagn treningssenter Raventola er 16 år. (Det kan inngås særskilt avtale for ungdom 14 – 16
år.)

6

Bagn treningssenter Raventola forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og
redusert åpningstid i sommerferien eller ved større bygningsmessige endringer, men vil forsøke
sitt ytterste for å unngå dette.
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7 Medlemmet forplikter seg i til følgende:

8



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



Holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som gjelder for treningssenteret.
Oppdatert regelverk skal til enhver tid være oppslått på treningssenteret, og tilgjengelig
på bagn.no.



Ikke låne ut nøkkelbrikke til andre.



Ikke slippe inn andre som ikke er berettiget adgang.



Alle må bruke egen nøkkelbrikke for å komme inn, selv om dere er flere i lag. Påse at
inngangsdøren blir lukket og låst etter hver passering.



Rydde etter seg og avslutte treningen senest kl. 23.00.



Det er fellesanlegg for allmenn bruk, dette må brukes i forståelse med andre.



Ikke oppholde seg i treningssenteret utenom åpningstiden (06.00 - 23.00).



Er du sistemann som går, påse at alle vinduer er lukket, 3 dører låst og lys avslått.

All bruk av dopingpreparat vil føre til umiddelbar utestenging.

Jeg har lest og aksepterer medlemsbetingelser og branninstruks. (Ett eksemplar leveres
treningssenteret.)

2930 Bagn, 1. januar 2017

Underskrift

______________________________
(Underskrift foresatt, dersom under 18 år)
Nummer på brikke:
Medlemsskap inngått:
Betalt kroner:

