Medlemsvilkår.
Frys av avtale
1. Studenter og pensjonister får mulighet til å fryse medlemskapet maksimalt 2 ganger inntil 2 måneder hver
gang i løpet av en 12 mnd. periode. Medlemskapet kan ikke sies opp når det er fryst.
2. Frys innvilges ved sykdom dokumentert ved legeattest for perioden det gjelder.
3. Frys av medlemskontrakt må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge
fryssøknaden. Frys er ikke godkjent før du som medlem mottar skriftlig bekreftelse fra kundeservice.
4. Søknad om frys skal sendes på mail til kundeservice@impulse.no minimum 3 uker før frysperiodens start.
Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.
5. Frysgebyr kr 99,- pr frysperiode.
Andre regler
Det er ikke tillatt å slippe inn noen andre på senteret. Alle må bruke eget adgangskort/kode.
2. Medlemskortet/kode er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre.
3. Det er ikke tillatt å oppholde seg i senteret etter kl 23.00.
4. Du er pliktig til å varsle fra til oss hvis du endrer adresse eller mobilnummer.
5. Barn kan ikke tas med inn i treningsområdet av sikkerhetsmessige årsaker.
6. Det er ikke tillatt å trene barfot eller i bar overkropp. Rene innesko er påkrevd og trivselsregler skal følges.
7. Misbruk eller overtredelse av våre regler kan medføre advarsel og gebyrer. Ytterligere gjentagelse vil
medføre stenging av medlemskap uten refusjon av innbetalt treningsavgift.
8. Prisene kan endres uten varsel iht. den gjeldende prisliste.
9. Ved ubetalte trekk vil medlemskortet bli sperret.
10. Du er pliktig til å overholde betalingsavtalen selv om du ikke bruker medlemskortet ditt.
11. Impulse er ikke ansvarlig for skade eller tap av personlig eiendeler som tas med inn på våre senter.
12. All trening og bruk av Impulse sine senter skjer på medlemmets eget ansvar og risiko.
13. Medlemmet står selv til ansvar for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved
gjennomføring av aktivitet i senteret.
14. Som medlem godtar du at dine personalia og besøk blir registrert i vår database, og at lokalene vil være
video-overvåket (unntatt garderober). Opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og til bruk ved
adgangskontroll. Slike opplysninger blir håndtert ihht. Datatilsynets retningslinjer.
15. Det tas på Impulse Lerkendal forbehold om endringer i åpningstider. I forbindelse med hjemmekamper for
Rosenborg vil garderober holdes stengt. WC i 2.etg kan benyttes. Ved Internasjonale kamper kan hele
treningssenteret bli stengt i noen dager.
16. Impulse forbeholder seg retten til å stenge et senter i kortere perioder ved hendelser som f.eks. brann,
vannskader, generell oppgradering og vedlikehold av lokaler.
17. Enhver befatning med dopingmidler benevnt i særskilt liste for treningssenter, se www.rentsenter.no, vil
medføre livsvarig utestengelse fra Impulse sine senter. Impulse har inngått avtale med Antidoping Norge
om gjennomføring av dopingkontroll. Ved mistanke om bruk av dopingmidler må medlemmet signere på
en avtale der man godtar å avgi dopingprøve. Hvis medlemmet ikke signerer på en slik avtale anses det
som vesentlig mislighold av treningsavtale, og Impulse kan heve treningsavtalen umiddelbart uten noen
form for refusjon av treningsavgift. Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler
kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Impulse
Treningssenter vil bli politianmeldt etter straffelovens § 162b.
18. Jeg er kjent med at vilkårene kan være gjenstand for oppdatering. Disse oppdateringene vil bli distribuert
på våre nettsider.
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