KONTRAKT MEDLEMSKAP
-TROMSØ GOLF & SQUASHPARK 1.

Informasjon medlem (skriv med blokkbokstaver):

NAVN:

__________________________________________________

ADRESSE:

__________________________________________________

TELEFON:

__________________________________________________

EPOST:

__________________________________________________

KONTONUMMER:

_________________________FØDT: ___________________

2.

3.

Pris (kryss av)
Squashmedlemskap

- Kr. 300,- per mnd.

Golfmedlemskap

- Kr. 600,- per mnd. okt-mai / Kr. 300,- jun-sep.

Rettigheter

SQUASH:
 Tilgang til 3 squashbaner av høy kvalitet
 Inntil 8 timer spill per kalendermåned
 Gratis spill ved booking mindre enn 2 timer før når de 8 timene er oppbrukt.
 Pris ved spill utover ovennevnte koster: kr. 60,- per time/bane kl. 06.00 - 16.00 og kr. 100,- kl. 16.00 – 24.00.
(samme priser for ikke-medlemmer er hhv. kr 180,- og kr. 240,- per time/ bane.)
GOLF:








Tilgang til 2 HD golfsimulatorer av høy kvalitet
Gratis tilgang til putte- og chippeområder
Inntil 2 timer spill inkludert per uke (1 fra kl 16.00-24.00 og 1 fra kl 24.00-16.00)
Gratis spill ved booking maks 2 timer før spilletid. Gjelder når inkluderte timer er brukt opp.
Pris ved spill (forhåndsbookede timer) utover de inkluderte er kr. 50,- per time mellom kl. 24.00 – 15.00 og kr.
100,- per time mellom kl 15.00 – 24.00 (for ikke-medlemmer/drop-in koster det kr. 295,- pr. time).
Medlemspris på golfskap med lås: Kr. 500,- per år. Kryss av her hvis du ønsker skap:
Golfmedlemskap i TGSP forutsetter medlemskap i Tromsø Golfklubb.
www.tromsogolf.com

FELLES for golf og squash:
 Full Flex spilletider – Spill hele døgnet ved bruk av egen nøkkelbrikke
 Onlinebooking av timer
 Medlemskapet er personlig. Medlemmet kan ikke bruke sine timer/ goder og rabatter på andre.
 Fri tilgang til garderobe, dusj og relax/ kaffeavdeling
 Fri tilgang til spinningsykler, romaskin og multistyrkeapparater.
4.

Forpliktelser/ betaling/ diverse

Avtalen har en bindingstid på 12 måneder. Kontrakten kan deretter sies opp med 2 måneders skriftlig varsel pluss utløp av den kalendermåned oppsigelsen mottas av
TGSP. Medlemmet plikter å medvirke til opprettelse av autotrekk per mnd. Nærmere informasjon om autotrekk vil følge senere. En  ”time”  defineres som 60 minutters
bruk/ disponering av hall/ simulator. Timen deles på antall brukere (f.eks. ½ time hver der 2 deler en hall/ simulator i 1 time). Medlemmer kan ikke betale for hverandre
eller andre ikke-medlemmer. Timer som ikke er benyttet en uke (golf)/ måned (squash) kan ikke spares/ brukes senere. TGSP kan si opp denne avtale med 1 måneds varsel.
Mindre vesentlige endringer i denne avtale kan gjøres dersom det viser seg praktisk behov for det. Nøkkelbrikke/kort som ikke tilbakeleveres ved avtalens opphør belastes
med kr. 500,-. Medlemmet aksepterer korrespondanse med TGSP per epost. Medlemmet er inneforstått med at lokalet vil bli kameraovervåket.

Signert kontrakt sendes/ evt. spm. rettes: tromsosquash@gmail.com / rune@tromsogolf.com. Kontaktpersoner Golf: Rune Karlsen (tlf 900 12947)
Squash: Hans Christian Ribe (483 29900) / Wiggo Olsen (924 28008). Ansvar, eierskap og drift TGSP: Tromsø Golfklubb/ Tatami AS

Tromsø ___ / ___ - 2014 (medlemskap gjelder fra denne dato om ikke annet er spesifisert)
___________________________________________
(signatur medlem)

4-sifret adgangskode: (velges av medlemmet) _______________

