BETINGELSER OG REGLER
VED LEVEL SPORTSSENTER:
1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret. Medlemmet
forplikter seg til å følge de anvisninger og rette seg etter de regler som til enhver tid gjelder ved LEVEL Frosta.
2. Medlemmet skal uoppfordret registrere seg ved bruk av medlemskort ved ankomst. Medlemmer plikter så
snart som mulig å melde fra om tapt kort, og utstedelse av nytt kort belastes med kr. 100,-. Brikken er
personlig og kan ikke overdraes eller lånes ut til andre. LEVEL Frosta forbeholder seg retten til å fakturerer et
medlem for uregistrert gjestetrening, kr. 500,-. Ved misbruk av kort, har LEVEL rett til inndraging/sperring etter
en advarsel.
3. Årskort- og Dagtidskortavtalen er bindende i et år i henhold til gjeldende treningsavtale, og fornyes deretter
automatisk måned for måned til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsen skal skje skriftlig før den 20. i
den måned du vil siste trekk skal belastes. Oppsigelser mottatt etter den 20. har siste trekk dato den 20.
påfølgende måned. OBS: Oppsigelsen er gyldig kun når kunden mottar e-post eller SMS bekreftelse at
oppsigelsen er mottatt.
4. Man må være fylt 15 år for å kunne tegne medlemskontrakt ved LEVEL Frosta. Medlemskontrakten og
Avtalegirokontrakten skal signeres av foreldre/forsatte for alle medlemmer under 18 år. Av sikkerhetsmessige
grunner har ikke barn under 14 år anledning til å oppholde seg i treningsområdene. LEVEL fraskriver seg
ansvar for skader som oppstår som følge av barns opphold på senteret.
5. Det refunderes ikke innbetalt medlemsavgift ved flytting av bopel, arbeids eller studiested. Innbetalt
medlemsavgiften blir ikke refundert ved sykdom eller skader. Sykdom må dokumenteres av lege hvis
kontrakten skal fryses. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykdomsperioden, da det ikke har
tilbakevirkende kraft. Man vil ved sykdomsperioder på mer enn 4 uker sammenhengende få treningsperioden
tilgode ved utløpt kontraktstid.
6. Alle prisendringer på medlemskap vil bli annonsert på epost, med oppslag på senteret, samt med
informasjon på vår hjemmeside.
7. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte innkassokrav, kan
Sportssenteret sperre adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende
kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.
8. Gruppetrening: Antall timer, tidspunkter og instruktører forandres fra sesong til sesong. Vi forbeholder oss
retten til å avlyse eller avslutte timer som står på timeplanen. Det gies ingen garanti for at det enkelte medlem
får plass på alle timer som de ønske å delta på. Det er mulighet for påmelding på hjemmeside.
9. Det taes forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jula, påske og sommerferier. Det kan også
være endringer i forbindelse med arrangementer eller vedlikehold.
10. Det er ikke tillatt å oppholde seg på LEVEL Sportssenter om man er påvirket av noen former for rusmidler.
Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende eller andre typer stimulans i forbindelse med
trening på LEVEL.
11. Medlemmet forplikter seg til å rydde på plass alt utstyr som blir brukt og holde orden etter seg.
12. Det oppfordres av hygieniske og miljømessige grunner til å bruke T-skjorte i stedet for topp/singlet i
treningssalen. Bruk også innesko og håndkle under trening. Vennligst tørk av utstyret etter bruk.
13. LEVEL Frosta fraskriver seg ansvaret for tap og skader på personlige eiendeler, med mindre senteret har
opptrådt uansvarlig.
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