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Treningsavtale for medlemmer iÅtesund SLK

Family Sports Club tilbyr en sama rbeidsavtale med Ålesund SLK som gir rabattert pris

på tren ingsmed lemska p på alle Family Sports Club sine senter i Norge.

Vi tilbyr vårt beste medlemskap ALL lN til kr 350,- per mnd til alle medlemmer i

Ålesund SLK. Medlemskapet gir tilgang til alle senter i Norge, gruppetimer og

helsetjenester (les mer her: https://www.fsc.noltreninestilbud/all-in/). Medlemskapet
har 12 mnd binding og det tilkommer en årlig adm in istrasjonskostnad på kr 250,-

Ordinær pris for dette medlemskapet er kr 549,-.

Family Sports Club tilbyr også Fam iliemed lemska p hvor prisen for ALL lN Familie med

3+ medlemmer er kr 1.299,-

Aldersgrense er 15 år, men vi tilbyr kurset Studiolappen for ungdom fra 13 år som gir

tilgang til senteret ved bestått kurs (les mer her:

htt0s://www.fsc. no/treninestil bud/perso nlig-trener/stud iolappen/)

Prisen på kr 350,- fordrer at minimum 10 personer inngår avtale ved oppstart og i

løpet av et år minst 40 aktive medlemmer. Alle som inngår avtale før 23. februar får 1

mnd gratis trening.

Etter avtale kan svømmeklubben sine medlemmer låne gruppesal ved ledig kapasitet

og vi kan også tilby trening med PT (individuelt eller i gruppe) til avtalt pris.

Medlemskap tegnes via klubbens kontaktperson Sture Fladmark som deler et Google

skjema. Kontaktperson i Family Sports Club er Glenn Tilseth: slenn.tilseth (afsc. no.

Eksisterende medlemmer blir oppgradert fra første trekkdato etter at registrering i

Google skjema er foretatt.

Som motytelse tilbyr Ålesund svømmeklubb følgende:

- Logo og link på hjemmeside
- Legge ut bilde og tekst på sosiale medier ved inngåelse av kontrakt



- Markedsføre tilbud og kurs som f.eks Studiolappen på sosiale medier

- Mulighet for deltakelse på stevner for å informere om a$alen

Awalen Bjelder for 3 år, men fordrer at avtalevilkårene ellers blir oppfylt.
Første evaluering et halvt år etter at avtalen er signert, deretter årlig. Ordinære
medlemsvilkår for FSC gjelder for den enkelte medlem og oppgis ved signering av
kontra kt.

Sture Fladmark
Ålesund Svømmeklubb
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ANBEFALT
MEDTEMSKAP
Att IN
. Grotis koffe
. Grotis lnbodg kroppsonolgse
. Tilgong til 60 sentre i hele Norge
. Grotis PT konsultosjon
. Online ollmennlege (ubegrenset)
. Legespesiolist (h pr. år)
. Psgkolog online (8 pr. år)
. Dogkirurgi
. Bildeundersøkelse

PS! Behondlingsmulighetene gjelder
også for dine born under 16 år. N§Familv

W"(w SPoRTS CLUB ,Les mer på fsc.nolollin


