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All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk
aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrsbruk er tilegnet. Medlemmet aksepterer at Toppform
treningssenter ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skade og tap av personlige eiendeler
under oppholdet på senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk.
Toppform Treningssenter tar ikke ansvar for klær og personlige eiendeler, selv om disse er låst inn i
garderobeskap.
Adgangskortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Medlemmet plikter umiddelbart å melde fra om
tap av adgangskort. Nytt adgangskort belastes med kr. 150,Det er strengt forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn på senteret når senteret er ubetjent.
Overtredelse medfører bot på kr. 1000,- i tillegg til utestengelse i 3 md.
Grunnet loggføring og sikkerhet må alle bruke sitt adgangskort. Et medlem kan ikke åpne døren for
medlemmer som ikke har med seg adgangskort med mindre det skjer en feil og hendelsen meldes inn
umiddelbart på sola@racket.no.
Senteret må forlates senest 23:00 og kan ikke benyttes før kl. 05:00. Eventuell overtredelse som medfører
utrykning av vekter og belastes med kr. 1300,Vi gjør oppmerksom på at det er montert videokamera og at det gjøres videoopptak når senteret er
ubetjent. Sporadiske kontroller vil bli gjennomført. Alle besøk blir loggført. I vår personvernerklæring
beskrives hvordan vi behandler dine opplysninger.
Medlemmer under 18 år må ha foreldre/foresatte til å signere treningsavtalen før de kan benytte seg av
ubetjente tider. Helsestudio kan kun benyttes etter fylte 15 år og etter gjennomgang med instruktør.
Kontrakten er bindende for trekk i 12 måneder og løper deretter videre inntil denne sies opp skriftlig. Ved
oppsigelse trekkes ett avdrag måneden etter innlevert oppsigelse.
Etter 12 måneder følges den gjeldende pris ved senteret.
Ved oppsigelse fylles eget skjema ut på senteret og medlemskort innleveres. Innen 14 dager mottas smsbekreftelse. Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra innlevert oppsigelse, må
medlemmet selv ta kontakt med senteret.
Manglende oppmøte gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget.
Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med
legeattest. Rett til forlengelse begrenses til tre måneder.
Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
Det forbeholdes rett til forandringer i opplegg; som endring av tabeller, stenge helligdager og redusere
åpningstider i sommermånedene.
All bruk av utesko er forbudt i treningsarealene.
Det er forbudt med sorte såler på baner. Tilgrising av gulv medfører bot på kr. 1000,Reserverte baner må avbestilles på nett senest dagen før. Ved mislighold mister en retten til reservasjon.
Gruppetimer kan avbestilles på nett inntil to timer i forkant, baner en dag i forkant
Medlemsinformasjon sendes via e-post eller sms.
Barn har ingen adgang, med unntak av fellesområder i betjente tider.
Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Trening i bar overkropp eller i bekledning
som kan være støtende er ikke tillatt. Av respekt for medtrenende og utstyr, skal håndkle brukes på
apparater, benker og matter. Eventuell svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir.
Vekter og utstyr skal ryddes/henges på plass etter bruk. Orden og renslighet er et krav. Tomme flasker
kan settes i kasser i resepsjonsområdet og avfall skal kastes i bossdunker.
Mislighold av regler kan føre til utestengelse av senteret.
Enhver befatning av dop midler nevnt i IOCs liste fører til utestengelse fra Toppform Treningssenter.
Medlemmet plikter å sette seg inn i rømningsveier og opphengt branninstruks.
Enhver form for fotografering eller filming på Toppform Treningssenter sine lokaler som involverer en
annen part må eventuelt godkjennes av den det måtte gjelde. Fotografering og filming i garderober er
strengt forbudt og vil bli anmeldt.

