Medlemsvilkår Osen Fysioterapi og Trim (OFT)
Trimtilbudet driftes av Osen kommune, og er en del av kommunens fysioterapitjenester.
1. Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar
Medlemskapet er personlig og kan ikke overlates til andre.
Trening i et ubetjent treningssenter/lokale stiller særlige krav til aktsomhet. Alle medlemmer
plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk. For opplæring, ta kontakt med
fysioterapeut Gunnar Pettersen, tlf. 477 15 878.
Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å bruke senteret. Alle skader som
måtte komme på grunn av trening på Osen Fysioterapi og Trim er medlemmet selv ta ansvar
for. OFT fraskriver seg alt ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår
som følge av trening eller opphold i OFT sine lokaler, herunder tap og skade på klær og
personlige eiendeler.
Medlemmet plikter å følge regler og retningslinjer som gjelder OFT.
Medlemmet skal benytte rene treningsklær og sko. En skal sette alt utstyr på plass etter bruk
og holde orden etter seg.
Ved behov skal en bringe med håndduk og tørke av apparatet etter bruk.
Nedre aldersgrense for medlemskap er 15 år (gjelder året man fyller 15 år).
Det kreves underskrift fra foresatte for å tegne medlemskap om en er mellom 15-18 år.
Medlemmet plikter å melde fra til OFT ved endring av navn og adresse.
2. OFT sine rettigheter, plikter og ansvar
OFT kan ved forvarsel gitt på Osen kommunes nettsider, e-post, oppslag eller lignende holde
stengt eller redusere åpningstid ved behov.
OFT har rett til å kunne endre medlemsavgiften.
Medlemmer med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er
over.
OFT kan endre medlemsvilkårene til enhver tid.
OFT kan utestenge medlemmer som ikke følger OFT sitt regelverk og retningslinjer.
Eksempelvis: mislighold av innbetaling, bruk av doping, hærverk, stjeling, ruspåvirkning, og
andre grunner til mislighold av medlemskontrakten.
Utestengning på grunn av brudd på medlemsvilkår gir ikke rett på refusjon av innbetalt
trengingsavgift. Ved lovendring som medfører merverdiavgiftsplikt for OFT, vil
merverdiavgiften bli lagt til medlemsavgiften.
3. Åpningstid
OFT er åpent for trening mandag til torsdag, kl. 15.00 – 21.00, og fredag, lørdag, søndag,
høytids- og helligdager kl. 10.00 – 21.00.
Helgetilbud utflyttet ungdom: Lørdag og søndag, kl. 10.00 – 21.00.

For å komme til OFT, benyttes hovedinngangen ved Osen sykeheim.

4. Betalingsbetingelser
Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Ikke innbetalte
treningsavgifter blir sendt til inkasso.
5. Binding
Medlemskapet betinger 4 måneders bindingstid med automatisk forlengelse om oppsigelse
ikke er mottatt måneden før medlemskapet utløper. For eksempel: utløper medlemskapet i
mai må oppsigelse meldes i løpet av april.
Medlemskapet kan ikke avsluttes i avtaleperioden.
Ubrukt medlemskap gir ikke krav til opphør av kontrakt eller refusjon av treningsavgift.
Medlemskapet kan fryses ved sykdom, men ikke ved ferier.
6. Medlemskort
Ved medlemskap ved OFT får medlemmet utstedt et medlemskort som angir månedsavgift,
gyldighetstid og treningslokalets åpningstid.
Medlemskortet må være med ved trening, og forevises ved kontroll.
7. Drop-in
Om du ikke ønsker å binde deg til medlemskap kan du kjøpe deg drop-in time. Ingen avtale
er nødvendig, og kan benyttes innenfor treningssentrets åpningstid. Betaling skjer ved
bankgiro som legges ut i treningssentret.
Aldersgrense 18 år.

