
 
 

AVTALEGIROKONTRAKT 
KAMPSPORT / FITNESS 

 
 Sentrum Kampsport er et idrettslag og følger gjeldende regler satt av Norges Idrettsforbund (NIF) og øvrige lover for idrettslag. 
 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og regler som gjelder i klubben. 
 Medlemsskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. 
 Medlemskontingenten dekker medlemsskap i NIF samt deler av konkurranselisensen for konkurranseutøvere. Deltakelse i konkurranser må avtales 

med instruktør.  
 Innmeldingsavgiften dekker administrasjon, medlemskort, innrapportering til forbund etc. 
 Ingen betalte avgifter eller kontingenter vil bli refundert. 
 Du forplikter deg til å betale treningsavgift og medlemskontingent i rett tid og på anvist måte. Du betaler via avtalegiro og blir trukket et månedlig fast 

beløp, også i ferier. Treningsavgiften er månedlig jevnt fordelt over den perioden man er medlem, således er det tatt hensyn til ferie og fridager. 
 Treningskontrakten må sies opp skriftlig. Det er 2 måneders oppsigelsesfrist, beregnet fra dato vi mottar skriftlig oppsigelse. Skriftlig oppsigelse må 

leveres via webskjema tilgjengelig på våre nettsider. 
 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene i klubben. 
 Du skal respektere andre medlemmer, spesielt instruktører og utøvere med lenger fartstid enn deg selv. 
 Som medlem hos Sentrum Kampsport godtas det at informasjon, brukerundersøkelser og annet sendes ut på SMS og/eller epost på vegne av klubb 

og/eller forbund. SMS/epost kan også inneholde reklame, men dette kan du reservere deg mot i din profil i medlemsportalen. 
 Misbruk av kampsport, uakseptabel oppførsel og/ eller holdninger som ikke er forenlig med vår virksomhet fører til utestenging fra klubben. 
 Bruk av dopingmidler og/ eller ulovlige preparater fører til utestenging fra klubben. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. 
 Medlemmer har ikke anledning til å drive undervisning/ opplæring i kampsport uten godkjenning fra klubbens ledelse. Overtredelse vil kunne medføre 

utestenging fra klubben. 
 Det er ikke tillatt å ta med uvedkommende inn i klubblokalene uten godkjenning fra klubbens ledelse dersom lokalene brukes utenom åpningstidene 

(spesialavtale). Overtredelse vil kunne medføre utestenging fra klubben. 
 Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra klubben inntil kravet, med tillegg for renter og tilleggsomkostninger, er betalt. 
 Sentrum Kampsport forbeholder seg retten til å foreta nødvendige justeringer av treningstider, treningsavgift og årlig medlems-kontingent. 

Medlemskontingenten kan dog kun endres på årsmøtet. 
 Sentrum Kampsport forbeholder seg retten til å ha et redusert treningstilbud ifm helligdager, skoleferier o.l. 
 Sentrum Kampsport fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer og/ eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i 

klubben. Dette gjelder også tap av klær og andre personlige eiendeler.  
 

 
 Svarkupongen signeres og sendes pr. post til Flexi AS, Holmegil 2, Postboks 118, 1740 Borgenhaugen. 
 


