LYDERHORN KARATEKLUBB MEDLEMSAVTALE
Denne avtalen gjelder Lyderhorn Karateklubb (org.nr. 983 409 644) og
MEDLEM (fornavn etternavn): __________________________________________________________
Fødselsdato (dag-måned-år): ________________ Mann: ❑ Kvinne ❑ Nasjonalitet: _______________
Adresse: _________________________________________

Postnr/sted: _____ _______________

Epost: ___________________________________________

Mobiltlf: ________________________

Informasjon om foresatte (for medlemmer under 18 år):
Navn: ______________________________ Fødselsdato:__________ Nasjonalitet: _______________
Epost: ____________________________________________

Mobiltlf: ________________________

Kryss for aktuelt medlemskap:
Barn (7-12 år, 2.-7. klasse) kr 250 pr måned
Ungdom (13-18 år) kr 300 pr måned
Voksne (19 år og eldre) kr 350 pr måned
Lek & Koordinasjon (4-5 år) kr 750 pr sesong
Koordinasjon & Karate (6 år, 1. klasse) kr 1000 pr sesong
10 % familierabatt, oppgi navn på familiemedlem i samme husstand: ___________________________
Klubben kan vedta endringer i satser. Adm.gebyr kommer i tillegg. Medlemskontingent er kr. 50 pr år, og
er tatt med i månedlig treningsavgift. Prisene gjelder treningsavgift for oppgitt tidsrom og medlemskap inkl
skadeforsikringspremie og medlemspass via Norges Kampsportforbund, samt årslisens til JKA Norway.
Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:
● Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med Avtalegiro administrert av klubbens til enhver tid
gjeldende medlemssystem. Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke.
● Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger og treningsregler som gjelder i klubben.
● Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud. Misbruk av
kampsport kan føre til utvisning fra klubben.
● Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
● Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i
ferier. Månedlig treningsavgift er lik alle måneder i året, uavhengig av antall treningsdager pr måned.
● Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider.
Avtalens varighet og oppsigelse:
Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden (6 måneder) og må sies opp skriftlig en -1- måned før avtaleutløp
dersom denne ikke skal fortsette å løpe. Om avtalen ikke er sagt opp ved utløp av første avtaleperiode,
kan den deretter sies opp med 2 måneders skriftlig varsel.
Medlemsavtalen er signert i ett eksemplar, som oppbevares hos Lyderhorn Karateklubb.
Skannet gjenpart av avtalen deles med medlemmet eller medlemmets foresatte på oppgitt epostadresse.
Sted: ______________________ Dato: __________

________________________________________
Signatur medlem eller medlemmets foresatte:

__________________________________
Signatur styreleder Lyderhorn Karateklubb:

