
 

Gyldig pr. 01.01.2015 

Fornyelse   

Fastbrukeravtale 
 

Lambertseter Svømmeklubb      Org.nr. 979 904 789 

Postboks 26, Lambertseter      Tlf: 22 74 94 00 

1101 Oslo        E-post: fastbruker@lsvk.no  

 

Medlemsnr.:         Nøkkeltagnr.:                                                                                . 

Navn:…………………………………………………………………………………………………… Født:…………………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………………………… Postnr./sted:……………………………………………. 

E-post:…………………………………………………………………............................Telefon:……………………………………… 

Personlig avtale mellom Lambertseter Svømmeklubb og personen over om bruk av svømmebasseng 
og styrketreningsrom på Lambertseter bad til egentrening. Anlegget vil bli stilt til disposisjon for 
fastbrukeren i henhold til enhver tids gjeldende åpningstider.  
 

Priser : fra og med til og med  Voksen Honnør Student 

Bindingstid 12. mnd     kr. 3800 kr. 2900 kr. 2700 

Bindingstid 6. mnd     kr. 2400 kr. 2000 kr. 1800 

Bindingstid 3. mnd     kr. 1500 kr. 1200 kr. 1000 

 
 
 
Inngåelse av kontrakt skjer ved betaling kontant eller med kort.  
NB! Depositum på kr 100,- for nøkkeltag kommer i tillegg.  
 
Betalt kr: ……………………,- 
 
Avtalen går over 3, 6,  eller 12 mnd uavhengig av feriestenging. Svømmehallen vil være stengt i juli,  
samt i forbindelse med offentlige fridager, arrangementer og lignende fastsatt i badets kalender.  
 
Vi vil gjerne vite hvor du har hørt om fastbrukertilbudet..? 
 
 
_____________________________________________________________________________  
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Avtalebetingelser 
 

1. Fastbruker bekrefter at han/hun er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.  
2. All svømming og styrketrening skjer på eget ansvar. Minimum alder for bruk av styrkerom er 

18 år.  
3. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personlige klær og eiendeler.  
4. Fastbruker plikter å holde seg orientert om, og følge, de instrukser og ordensregler som 

gjelder anlegget. Ved overtredelse kan bruker bortvises umiddelbart, samt at avtalen 
opphører med umiddelbar virkning, uten plikt til å få refundert innbetalt fastbrukeravgift.  

5. Rett til å forandre åpningstider og banefordeling forbeholdes Lambertseter Svømmeklubb 
(herunder endrede åpningstider i skoleferier) 

6. Fastbruker kan annullere avtalen de første 14 dagene etter avtaleinngåelse. 
7. Ved sykefravær utover 4 uker dokumentert med legeattest, vil avtalen bli forlenget 

tilsvarende uten ekstra betaling.  
8. Denne avtalen kan overdras til andre med godkjenning fra Lambertseter Svømmeklubb.  
9. Prisene kan justeres pr. 01.01. hvert år. Prisjusteringen får virking for neste 

forlengelsesperiode.  
 
Avtalens innhold er lest og forstått  
 
Oslo, den ……………... 
 
 
………………………………………………………………..  …………………………………………………………………… 
Fastbruker (foresatt for barn under 18 år)  Lambertseter Svømmeklubb 
 
 

Åpningstider i SVØMMEHALLEN  
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

05.45-10.00 05.45-10.00 05.45-10.00 05.45-10.00 05.45-10.00 10.00-11.00 09.00-10.00 

13.45-16.25 13.45-15.55 13.45-16.25 13.45-16.25 
  

11.00-15.30 
(med publikum) 

10.00-15.30 
(med publikum) 

21.00-22.15* 20.00-21.00* 20.00-21.00* 20.30-22.15*       

*Hoveddøren stenger 30 min før bassenget stenger 
NB! Følg med på kalender utsendt på e-post og på www.lsvk.no for stengte dager.  

       Åpningstider i STYRKEROMMET 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

07.30-22.15 06.00-18.00 06.00-18.00 06.00-18.00 06.00-17.00 08.00-10.30 09.00-15.30 

  19.00-21.00 19.30-21.00 19.00-21.00   11.30-15.30   

NB! Følg med på kalender utsendt på e-post og på www.lsvk.no for stengte dager.  
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