
REGLER OG VILKÅR FOR MEDLEMER AF RECOMMENDATION 

 Regler og vilkår fitness 

Opsigelse: 
Opsigelse inden den 15. i måneden. 

Medlemskabet: 
Medlemskabet må kun benyttes af medlemmet selv. 
Gæster må ikke medbringes eller benytte et medlemskab de ikke har betalt for. 
Dette medfører opsigelse af medlemskab. 

Adgangsnøgle: 
Der udleveret en adgangsnøgle ved aftale med Annette Lolck på Højvangen 6, 3480 Fredensborg når du er 
tilmeldt. 
Hvis adgangsnøgle mistes betales kr. 200 for ny nøgle. 

Fodtøj: 
Der må kun benyttes indendørs fodtøj i træningsområdet. 

Krav: 
Vi skal bede dig tage hensyn til hygiegnen og dermed benytte vores omklædningsskabe til dit overtøj og 
tasker. 
Kun værdigenstande som smykker, pung og mobil må medbringes i træningsområdet. 

Musik 
Du bedes  tage hensyn til de andre fitness medlemmer og holde musikken på et lavt niveau. 

Trænigslokalet: 
Træningslokalet skal efterlades oprydeligt. 
 Rigtig god formøjelse med din træning og tak for at du har valgt Recommendation som dit træningssted. 

Regler og vilkår dans børn 
Tilmelding: 
Barnet skal tilmeldes af en voksen hvis barnet er under 18 år. 

Binding: 
Ved betaling og tilmelding af 1 rate. 
Beløbet refunderes ikke. 
Der er kun binding i en rate periode. 
Tabte timer i bindingsperioden må hentes hjem ved deltagelse på et uvilkårligt hold. 
Der kan til enhver tid opgraderes i medlemskabet. 
Der kan ikke nedgraderes i bindingsperioden. 

Valg af hold: 
Eleven skal blive på sit/sine tilmeldte hold medmindre tabte timer hentes hjem. 
Eleven kan altid ændre hold ved ny rate periode. Hvis eleven ikke synes om sit/sine valgte hold i sin 
bindingsperiode flyttes eleven naturligvis til et andet/andre ønsket hold.  

Udstyr: 
Eleven skal have knæbeskyttere ved træningen. 
Eleven skal benytte jazz pads undtagen på streetholdene hvor eleven skal benytte en indendørs sko med 
glat sål. 

Opvisning 
Der er ingen krav om deltagelse ved opvisning. 

Afbud: 
Hvis eleven bliver forhindret til sin træning oplyses dette på mail til Recommendation v/ Annette Lolck. 

Generelt:  
Vi forbeholder os retten til brug af videoer og billeder af alle elever på de sociale medier aviser og lign. 

Udmeldelse: 
Udmeldelse kan kun ske på mail til Recommendation v/Annette Lolck. 
Jeg takker dig for at have valgt min skole for dit barn. 
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