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VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SIØ TRENING 

Generelle vilkår 

Medlemsvilkårene er en del av avtalen om medlemskap mellom den som er navngitt i avtalen 

og SiØ. Som medlem i SiØ Trening forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende 

medlemsvilkår og trivselsregler som er satt av SiØ Trening. 

Medlemskap i SiØ Trening er tilgjengelig for beboere ved Remmen studentboliger. 

Vi ønsker å tilby best mulige produkter og tjenester for våre kunder, og vi imøteser gjerne 

tips til hvordan vi kan tilrettelegge og justere vårt tilbud til våre kunder. 

 

SiØ Trening 

• Har nulltoleranse for doping og kan utestenge kunder som benytter seg av enhver 

form for dopingmidler. 

• Har nulltoleranse for truende adferd, vold og uønskede seksuelle tilnærmelser. 

• Skal holde apparater og lokaler i best mulig stand. 

• Kan med syv (7) dagers forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider 

tilpasset kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, eksamen, helligdager 

og lignende. 

• Fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige 

eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at SiØ Trening har opptrådt 

uaktsomt. 

• Fastsetter de regler som gjelder for bruk av senteret. 

• Er ikke ansvarlig for kompensasjon for tap av tilgang til treningssenter ved 

naturkatastrofer, krig, eller andre ekstraordinære situasjoner utenfor SiØ Trening sin 

kontroll (Force majeure). 

Medlemmet 

• Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte lokalene. 

• Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som ansatte ved SiØ Trening gir. 

• Er selv ansvarlig for at sitt personlige nøkkelkort ikke brukes av andre. Det er heller 

ikke tillatt å slippe inn uvedkommende ved hjelp av eget nøkkelkort. 

Periode 

Medlemskapet løper i perioder på et halvt år. 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. desember. 

 

Pris 

SiØ Trening forbeholder seg retten til å endre pris på medlemskapet. Prisendringer vil ikke 

gjelde for allerede betalte medlemskap ut gjeldende semester.  
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Per august 2021 koster det 500 kroner per semester (halvår) å være medlem i SiØ Trening. 

Dette betales som en engangssum og vil ikke refunderes ved avbrutt medlemskap. 

 

Betaling 

Betaling av medlemskap gjøres gjennom portalen unialltid.no. Medlemmet er ansvarlig for 

betaling av medlemskapet. Ved manglende betaling påløper fakturagebyr f.o.m første 

faktura. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristen, sendes inkassovarsel. Ved 

forsinket betaling kan SiØ Trening kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter 

ved forsinket betaling. 

 

Bindingstid 

Bindingstiden er på seks måneder. 

 

Avbrudd av medlemskap 

Ved kjøp av medlemskap gjelder avtaleloven. 

Det innvilges ikke avbrudd av medlemskapet ved ferieavvikling eller praksisperioder. 

 

Oppsigelse av medlemskap 

Medlemskapet vil som et minimum løpe ut en eventuell bindingsperiode. 

Medlemskapet løper et semester (1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. desember), og må 

fornyes ved starten av hvert halvår (semester). 

SiØ Trening kan si opp medlemskapsavtalen med umiddelbar virkning ved brudd på 

medlemsvilkårene eller trivselsreglene, eller om medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt 

av SiØ Trening. 

 

Adgangskort 

Medlemmer av SiØ Trening må ha gyldig adgangskort for å benytte treningssentrene. 

Adgangskortet er det samme som nøkkelkortet du bruker til din studentbolig. Adgangskortet 

er personlig og kan ikke lånes ut. Adgangskort aktiveres ved første besøk på 

treningssenteret. Ved tap av eller skade på adgangskortet, vil dette bli sperret og det blir 

utlevert et nytt mot gebyr. 
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Sikkerhet 

Kunder hos SiØ Trening skal gjøre seg kjent med sikkerhetsplanen for treningslokalene. 

Dette er en tegning av lokalene med informasjon om nødutganger, brannelementer, 

førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan 

skje der du trener / bader. 

All trening hos SiØ Trening skjer på eget ansvar. 

Kun ansatte i SiØ Trening får instruere og trene medlemmer. 

 

Kontakt, personalia og samtykke 

Som kunde samtykker du til å motta informasjon fra SiØ Trening i forbindelse med f.eks 

endrede åpningstider, smittevernregler, eller annen relevant informasjon. Dine opplysninger 

vil ikke bli delt med andre.  

Medlemmet er ansvarlig for at «Min Side» på unialltid.no er oppdatert med til enhver tid 

gjeldende adresse, e-postadresse, telefonnummer og andre nødvendige personopplysninger. 

Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med medlemskapet finnes i 

SiØs personvernerklæring. Den er tilgjengelig her: www.siost.hiof.no/om-

siø/personvernerklæring 

 

Åpningstider 

SiØ Trening vil være åpent hver dag fra klokken 07.00 til klokken 23.00. 

 

Videoovervåkning 

Treningsrommet er videoovervåket av sikkerhetsmessige årsaker. Videomateriell lagres i syv 

dager, med mindre alvorlige hendelser som må etterforskes videre, oppdages. 

Opptak fra overvåkningen kan leveres til politiet når straffbare handlinger eller ulykker er 

skjedd. Utover dette må vi ha samtykke fra personene på opptaket for å kunne utlevere 

dem. 


