
CENTRUM TAEKWONDO  Hovedinstruktør: Øyvind Olsen - 4.dan  

Leder: Lars Hystad  

Grindhaugvegen 52, 5259 Hjellestad 

           Bank:  Sparebanken Vest, Bergen  

           Konto:  3624.51.47176 
  E-post:  Centrumtkd@hotmail.com 
  Org.nr: 975 986 160 

 

 

Fylles ut av medlemmet: (Bruk store bokstaver) 

Navn: ________________________________________ Født:   _______________ 

Er du under 18 år – navn på mor / far: _________________________________________ 

Adresse: ______________________________________ Tlf. privat:  _______________ 

Post.nr/sted: _____________________________________Tlf. arbeid:  _______________ 

E-post: _________________@_____________________ Mobilnr: _______________ 

*(NB: e-post adressen må være til en voksen som skal motta regning og annen viktig info)  

Dato ………… Signatur (medlem/foresatt) …………………………. Registrert  ..……………… 

Jeg hørte om klubben via: Venn/bekjent            Flyers     annet  …………………………… 

 

Medlemskapet betales med autogiro. Det blir da trukket et månedlig beløp (12 mnd. per år) fra konto.  

    À kr:     

Voksen:                                                     275,- pr måned (3300 pr år) 

Ungdom/student/svartbelte/vernepliktig:   225,- pr måned (2700 pr år) 

Barn/familierabatt (3+):                             175,- pr måned (2100 pr år) 

Støttemedlem:                                           75,- pr måned (960 pr år) 

Alle medlemmer må fylle ut og levere treningskontrakt!!! 

Alle våre medlemmer får oppdatert info om trening via SMS, dette belastes med inntil 3,- kr per SMS. 

 

  
Jeg ønsker å betale kontingenten i Centrum Taekwondo med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med 
avtalevilkårene. 
 
Mottaker    Mottakers konto Beløpsgrense pr. betaling                
Centrum taekwondo   3624.51.47176   kr 500,- 
 

Belast min konto nr. _ _ _ _. _ _. _ _ _ _ _ 

 

KID-nr.  

 
Navn:………………………………………………………….. 
 
Adresse:………………………………………………………. 
 
Post nr./sted:…………………………………………………… 
 
 
Sted/dato:…………………………………… Underskrift:……………………………………………… 

Centrum Taekwondo 



CENTRUM TAEKWONDO  Hovedinstruktør: Øyvind Olsen - 4.dan  

Leder: Lars Hystad  

Grindhaugvegen 52, 5259 Hjellestad 

           Bank:  Sparebanken Vest, Bergen  

           Konto:  3624.51.47176 
  E-post:  Centrumtkd@hotmail.com 
  Org.nr: 975 986 160 

 

 
 
Generelle betingelser og vilkår:  
 Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert. 

 Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som styret i klubben gir, og de regler som gjelder for klubben. 

 Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene i klubben. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar (kan ikke 
saksøkes) for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i klubben, herunder tap og 
skader på klær og personlige eiendeler. Alle medlemmer i klubben er forsikret mot personskader gjennom Norges kampsportforbund. 

 Misbruk av Taekwondo fører til utvisning fra klubben. 

 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 Klubben forbeholder seg å holde stengt/  ha reduserte åpningstider på helligdager og i sommermånedene. 
Kontrakten løper til klubben har mottatt skriftlig oppsigelse til centrumtkd@hotmail.com. Når det gjelder utmelding opererer 
klubben med to semestre – fra 1. september til 1. mars (kontrakt løper til 1. april, siste regning med forfall 15. mars) og fra 1. mars 
til 1. september (kontrakt løper til 1. oktober, siste regning med forfall 15. september). Utmelding må mottas innen henholdsvis 1. 
mars eller 1. september. 

 For nye medlemmer er det mulig å melde seg ut innen 1 måned etter innmeldingsdato. 

 Det er en angrefrist på 30 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende. 

 Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontingent m.v. + fakturagebyr til Norges Kampsport Forbund. Mislighold av 
betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra klubben inntil kravet med tillegg for renter og tilleggs omkostninger er betalt.     

 Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider. 
 

Avtalegirokontrakt: 
 Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av autogiro      

 Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir klubben retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. 
Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 25,- pr. avvisning. 

 Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp. 

 Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. 
forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven 
og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding. 

  For innkreving av medlemsavgiften benytter klubben sin samarbeidspartner Cash Management Security AS. Inndrivelse uten søksmål 
overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg på min oppgitte 
adresse. Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst min 
formue gjenstander befinner seg.  

Treningsavgift – priser 2015 

Gruppe Tekst Pris Månedlig avgift 

Voksne fra 18 Treningsavgift årlig 3300,- 275,- 

Ungdom fra og med 13 til 

18, samt studenter, 

svartbelter og 

vernepliktige 

Treningsavgift årlig 2700,- 225,- 

Barn under 13 Treningsavgift årlig 2100,- 175,- 

Instruktører m.m. Årlig 960,- 80,- 

Støttemedlem Årlig 960,- 80,- 

Familie  
For 3+ familiemedlemmer betaler 

ALLE barneavgift.  
2100,- 175,- 

Gradering 
Alle cupgraderinger inkludert 

belte/stripe/diplom 
300,-  

 

 

 
Som barn regnes alle under 13 år.  
Som student regnes de som er fulltidsstudenter ved videregående/universitet/høyskole og som har gyldig 
studentbevis.  
En betaler for 10 mnd. med trening fordelt på 12 innbetalinger per år, da det ikke er trening i skolens sommerferie.  
 
Evt. spørsmål kan rettes til styreleder Lars Hystad (tlf. 952 23 887) eller til øvrige styremedlemmer. 
Dersom du endrer adresse, telefonnummer eller e-post, send en melding til centrumtkd@hotmail.com og logg inn 
på din bruker på www.kampsport.no og endre med tilsvarende. 
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