
Medlemskontrakt
Barnepartiet

Navn: ___________________________________________________________

Gateadr: ___________________________________________________________

Postnr/sted: ___________________________________________________________

Føds.dato: ___________________________________________________________

Tlf: _______________________________________ (For medlem over 18 år)

Mail: _______________________________________ (For medlem over 18 år)

Medlemsnr: _________________________ Mann/Kvinne (Stryk det som ikke passer)

Kan klubben publisere navn/bilde/film eller videresende navn/bilde/film for publisering til 
følgende steder?

 Facebook □ Navn □ Bilde □ Film □ Nei
 Hjemmeside □ Navn □ Bilde □ Film □ Nei
 Aviser/Nettaviser □ Navn □ Bilde □ Film □ Nei

Informasjon om foresatte for medlemmer under 18 år

Navn: ___________________________________________________________

Tlf: ___________________________________________________________

Mail: ___________________________________________________________

Navn: ___________________________________________________________

Tlf: ___________________________________________________________

Mail: ___________________________________________________________

-Barneparti/Grunntrening kr 205,- pr måned. (Trening 1 gang i uka)

Endrer man parti eller treningsmengde, eller det er andre endringer, skal ny kontrakt undertegnes.
Dette gjelder ikke korrigeringer i treningsavgift satt på årsmøte.

□ RESPEKT-kontrakt er utfylt av medlem

Sted og dato:______________________________________________________

_______________________________      _______________________________
Signatur (Foresatt hvis under 18 år)           For Sarpsborg karateklubb



Medlemsvilkår for Sarpsborg karateklubb
1. Medlemskap
Medlemskapet  er  personlig  og  kan  ikke
overdras til andre. Medlemmet forplikter seg
til  å  følge  de  sikkerhetsanvisninger  som
klubben gir og de treningsregler som gjelder
i  klubben.  For  detaljer  se  pensumbok,
klubbens  hjemmeside  eller  gjeldende
karateforbund sin hjemmeside. 
Medlemmet  står  selv  ansvarlig  for  å  være
skikket  til  å  benytte  seg  av  klubbens
treningstilbud.

2. Medlemskontingent
Medlemskontingent i Sarpsborg karateklubb
bestemmes  av  styret  og  fastsettes  på
årsmøtet.  Den  betales  med  e-faktura  pr
måned fordelt  på 12 måneder. Det er ikke
trening i skolens ferier, dette er hensyntatt i
fastsettelse  av  kontingentens  størrelse.
Kontingenten må betales  uavhengig  av  om
man møter til trening eller ikke.
Medlemskontingent  til  Sarpsborg
karateklubb inkluderer ikke skadeforsikrings-
premie,  medlemspass  til  NKF  eller
medlemsavgift  til  gjellende  karateforbund.
Dette  vil  bli  fakturert  separat  og  vil  følge
gjeldende karateforbund sine satser.
Medlemskontingent  og  treningsavgifter
refunderes ikke.

3. Binding og oppsigelse
Kontrakten er bindende for ett semester (6
måneder)  av  gangen.  Medlemskapet  er
løpende og må sies opp skriftlig. Oppsigelsen
må være klubben i  hende senest  1 måned
før semesterslutt. Ved oppsigelse faktureres
en  eventuell  resterende
medlemskontingent.

4. Medlemskontrakt
Medlemskontrakten er underlagt norsk lov.
Tvister  mellom  medlemmet  og  Sarpsborg
karateklubb  skal  søkes  løst  i  minnelighet.
Dersom dette ikke fører frem, kan hver av
partene bringe tvisten inn for de ordinære
domstoler.

5. Manglende betaling
Manglende  betaling  medfører  purring.
Betales  ikke  purring  anses  dette  som
kontraktsbrudd og medlemmet kan meldes
ut  av  klubben  og  utestående  beløp  går  til
inkasso.

6. Ferier/helligdager
Sarpsborg  karateklubb  gjennomfører  ikke
trening i skolens sommerferie (Medio juni til
medio  august).  Klubben  forbeholder  seg
retten til å holde steng på helligdager, samt å
ha innskrenket tilbud i skolens andre ferier.

7. Misbruk av kampsport
Misbruk  av  kampsport  aksepteres  ikke,  og
kan  medføre  utvisning  fra  Sarpsborg
karateklubb. 

8. Doping
Sarpsborg  karateklubb  forbeholder  seg
retten til å ensidig avslutte kontrakt ved bruk
av eller mistanke om bruk av dopingmidler.

9. Ansvar
Sarpsborg  karateklubb  frasier  seg  ethvert
ansvar for tap og skader på personer utover
den  som  dekkes  av  forsikringsavtalen  som
inngår i medlemskontingenten, herunder tap
og skader på klær og personlige eiendeler.

10. Forsikring
Sarpsborg  karateklubb er medlem i  Norges
Kampsportforbund, og gjennom dette er alle
medlemmer forsikret all vår treningsaktivitet
ved eventuelle skader. 

11. Kontingent til forbund
Medlemskontingent til gjeldende forbund og
Norges  Kampsportforbund  inngår  ikke  i
medlemskontingent,  og  vil  komme  som
tillegg.

12. Hærverk
Medlemmet  vil  selv  være  økonomisk
ansvarlig  for  all  skade  som  blir  påført
treningslokalet  eller  klubbens  utstyr  som
følge  av  uforsiktighet  eller  beviste
handlinger. I  ytterste konsekvens kan dette
medføre en oppsigelse av medlemskapet.

13. Force majeure
Sarpsborg  karateklubb er  ikke  ansvarlig  for
hindring  i  eller  begrensning  av
treningsmuligheter  på  grunn  av  forhold
utenfor  Sarpsborg  karateklubb  sin  kontroll,
og  som  Sarpsborg  karateklubb  ikke  kunne
forutse, unnvære eller overvinne følgende av
(Force Majeure).

www.sarpsborgkarateklubb.com



RESPEKT-kontrakt
Sarpsborg karateklubb

MOBBING
Jeg skal ikke mobbe noen, og heller ikke akseptere at andre mobber. Jeg skal

bidra til at alle blir inkludert.

INKLUDERING
Jeg skal inkludere alle. I Sarpsborg karateklubb er vi opptatt av mangfold. Alle
skal behandles med respekt og likeverd uavhengig av kjønn, religion, hudfarge

eller funksjonsevne. I Sarpsborg Karateklubb er vi alle fightere.

RESPEKT
Jeg skal vise respekt for trenere og andre fightere. Jeg skal også vise respekt for

dommere og andre klubbers utøvere.

TRIVSEL
Jeg skal gjøre alt for at alle trives i Sarpsborg karateklubb. Jeg skal bidra

positivt, og ikke vise dårlig oppførsel.

DOJO
Jeg skal behandle Sarpsborg karateklubb sin dojo på en slik måte at den, og

dens utstyr, ikke forringes. 

TALE
Jeg skal alltid snakk positivt om Sarpsborg karateklubb. Jeg skal ikke snakke

negativt om andre fightere, trenere eller klubber.

REPRESENTASJON
Jeg skal representere klubben på best mulig måte når Sarpsborg karateklubb er

ute og reiser. Vi er alle klubbens ansikt utad.

PRESIS
Jeg skal komme presis til trening og avtaler, og respektere innholdet i disse

avtalene.

HUSK AT DINE HOLDNINGER SMITTER!

Dato og signatur:___________________________________________________


