
 

Kontrakt: Treningssenter 

Reglement: Treningssenter 

Medlemskap 

• Du kan trene selvstendig fra det året du fyller 16. Ungdom kan trene sammen med en voksen fra fylte 13 år: Foresatte er 

ansvarlige for at dette følges opp. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til 

fylte 18 år. 

• Dine besøk blir registrert i vår data-base. Dette er kun til internt bruk. Ibestad kommune forplikter seg til å holde alle 

personlige opplysninger og opp-lysninger om betaling konfidensielt. Behandling av personopplysninger skal skje iht. 

relevant lovverk. 

• Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av sentret. Ved 

mislighold av medlemskapet forbeholder Ibestad kommune seg retten til å kunne avslutte medlemskapet 

• Dørbrikke er personlig og kan ikke brukes av andre. Du har heller ikke anledning til å gi andre tilgang til lokalene ved 

bruk av din brikke. Medlemmet er selv pliktig til å varsle Ibestad kommune med en gang inngangsbrikke er mistet. 

Ibestad kommune er ikke ansvarlig for misbruk. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha kontroll på sin brikke og sitt bruk, 

og aksepterer at bruk av brikken kun kan skje på disse vilkårene. 

• Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av treningssentret. Ibestad kommune fraskriver seg 

ethvert ansvar for skader og senskader på personer som oppstår under, eller som følge av aktivitet i treningssentret. 

Ibestad kommune fraskriver seg ansvar for skader eller tap på gjenstander, herunder skade på klær og tap av penger, 

verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte som følge av opphold i sentret. 

• Av sikkerhetsmessige grunner har barn under 13 år ingen adgang til sentret.  

• Ved sykdom: Ibestad kommune refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden 

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

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

• Frys av medlemskap: Kontrakter kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon 

kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks. 12 måneder i henhold til dokumentasjon. Under avtjening av 

førstegangs-tjeneste gir Ibestad kommune utsettelse på innbetaling.  

• Du er pliktig til å informere Ibestad kommune om forandring på adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer ved bruk 

av avtalegiro. Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregistret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan 

innbetalt treningsavgift refunderes. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft. 

Korridor og skotøy 

• Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i treningssentret utover sentrets åpningstid 

• Bruk rene sko. Det er ikke tillatt å bruke utesko inne i treningsrommene. Ytterklær kan henges på knagger i korridor.  

Trening 

• Ibestad kommune tilrettelegger treningsprogrammer på generelt grunnlag. Ved særskilt behov kan det tilrettelegges etter 

individuelle forutsetninger. 

• Frisklivssentralen vil på enkelte tidspunkt reservere bruk av treningssentrets lokaler til sine tilbud. Det er da ikke tilgang 

til å benytte treningssentret for treningsmedlemmer. Dette annonseres på kommunens hjemmeside, samt ved plakatering.  

• Gruppetilbud: Ibestad kommune forbeholder seg retten til å endre på tidspunkt eller avlyse planlagte gruppetilbud. Det 

gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle tilbudene de ønsker å delta på. Kommunens nettsider har 

oversikt over aktuelle tilbud. 

• Du forplikter deg til å holde orden, rengjøre og rydde på plass utstyr som blir brukt av deg. Medlemmet kan bli holdt 

erstatningsansvarlig for skader på lokaler eller utstyr ved uansvarlig bruk 

• Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte 

håndkle. Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming inne i sentret. Spør alltid om lov til 

bruk hvis andre medlemmer havner i bildene. 

Annet 

• Det tas forbehold om endringer av åpningstider, spesielt ved jule, -påske, og sommer-ferie. Det tas også forbehold om 

stenging av enkelte aktiviteter eller deler av sentret ved kursvirksomhet eller vedlikehold. 

• Det er nulltoleranse for å være påvirket av, bruke eller omsette alkohol og andre rusmidler i treningssentrets lokaler. Du 

er ikke tillatt å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: 

www.rentsenter.no. Ved mistanke kan Ibestad kommune kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge 

dopingprøve eller ved positiv test har Ibestad kommune anledning til å heve medlemskapet. 

• Ibestad kommune er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer treningstilbudet til medlemmet, når 

forholdet ligger utenfor kommunens kontroll og kommunen ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet. 

Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og Ibestad kommune skal søkes løst i minnelighet. 

Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. 

http://www.rentsenter.no/

