Motionsklubben er en privat personaleklub.

Indmeldelse

Motionsklubben tilbyder styrketræning i maskiner og redskaber.
Konditions- og fedtforbrændende træning på løbebånd, romaskiner,
stepmaskiner og spinning- og kondicykler.

Navn
Adresse
Postnr. & By

Ugen igennem kan der bydes på holdtræning i aerobicsalen i f.eks.
Yoga, rygtræning, spinning, og Hot Iron.

Telefon privat/arbejde
E-mailadresse

Al form for træning er dækket ind under den månedlige betaling på
kun 100 kr.

Cpr nr.
Bank reg. nr. (personligt)
Kontonummer

For at få adgang til Motionsklubben skal du være ansat eller tidl.
ansat ved Vordingborg Kommune, være ægtefælle med
én der opfylder betingelserne eller ansat ved Vordingborg Politi.
Nøglebrikken er personlig og må ikke benyttes af andre end
medlemmet selv. Alle skal køre brikken igennem nøglesystemet –
også selv om man kommer flere ind ad døren på én gang.
Det er forbudt at lukke uvedkommende personer ind i klubben.
Såfremt reglerne ikke overholdes kan Motionsklubben med
øjeblikkelig virkning bortvise et medlem.
Indmeldelsesblanketten, samt dokumentation for ansættelse
Fremsendes til, eller afleveres i;
Motionsklubben
Københavnsvej 29
4760 Vordingborg
Kontortid mandag fra 16.30 til 17.30
tlf. 55343480

Medlemskab er bindende i 12 måneder.
Udmeldelse skal iflg. vedtægterne ske skriftligt og med 1 måneds varsel
ved periodens udløb.

Jeg er ansat følgende
sted: ved Vordingborg
Kommune eller
Vordingborg Politi:

Jeg ønsker medlemskab som ægtefælle til:
Navn:
Alle felter skal udfyldes, også fuldt cpr nr. og kontooplysninger, for at
motionsklubben kan tilmelde kontingentopkrævningen til Betalingsservice. Hvis
tilmeldingen til Betalingsservice ikke gennemføres opkræves et månedligt
opkrævningsgebyr på pt. kr 15,-. Evt. adresseændring skal straks meddeles klubben.
klubbens notat

Jeg betaler ved indmeldelse/ afhentning af
nøgle kr. 150 kr. til administrationsgebyr.

MobilePay
Kontant

Jeg har læst reglerne og binder mig for en periode på minimum 12
måneder.
Dato:__________Underskrift:________________________________
klubbens notat

Ved udmeldelse midt i en periode er der 3 måneders opsigelse.
Medlemskab fortsætter automatisk udover 12 måneder såfremt der ikke
indkommer nogen opsigelse.

Dokumentation vedlægges fx i form af lønseddel

Nøglebrik nr.
Indmeldt:
Udmeldt:

