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3T har følgende tilbud og regler som gjelder:

1.1  3T kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlems forutsetning.

1.2  Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. 3T forbeholder seg retten til å avlyse eller   
 avslutte klasser som står i timeplanen. 3T tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver  
 tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

1.3  Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte  
 aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

1.4  Du må være 16 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år. 

1.5  3T forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

1.6  Som ordinær medlem på 3T, har du adgang til å trene ved alle 3T-sentrene. 

1.7 Dine besøk blir registrert i vår database.

2.0  Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

2.1  Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til aktivitetsområdene. Barn har kun adgang til senteret i de tider vi har bemannet  
 barnepass, eller på de aktiviteter som er tilrettelagt for barn, og da ifølge med voksne.

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

2.3  Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg.

2.4  3T fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret,   
 herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

2.5 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover 3T´s åpningstider. 

2.6  Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift. Om du har glemt medlemskortet  
 ditt må du henvende deg i resepsjonen for å få adgang. Dersom medlemskortet glemmes 4 ganger i løpet av 2 måneder må en avgift betales.  
 Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

2.7  Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. 3T   
 påberoper seg retten til å påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

2.8 Du forplikter deg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

2.9 Du plikter å la deg dopingteste på oppfordring. Ved salg, bruk eller mistanke om bruk av dopingmidler forbeholder 3T seg retten til å   
 avslutte medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

KUNDENUMMER:

KORTTIDSSKONTRAKT VED 3T
Avdeling Tidligere medlem: JA NEI Kvinne      Mann    

Etternavn Fornavn Mellomnavn 

Adresse Postnr        Sted

Tlf. mobil         Tlf. privat      Fødselsdato

E-postadresse

     

Medlemskap med kampanje:       

Type medlemskap: 

Medlemskap gjelder fra ______  / ______  / ______  - til  ______  / ______  / ______  

Jeg har lest og forstått innholdet for denne siden og baksiden i denne kontrakten. Kontrakten er utstedt i 2 eksemplar.

 SelgerMedlemmets underskrift Foreldres/foresattes underskriftDato

Sist oppdatert: 02062021

Foresattes underskrift dersom medlem er under 18 år


