HSI BIL
Trivselsregler for Nøkkelgym
HVL campus Stord / Haugesund
1. Nøkkelgym er et velferdstilbud til studenter og ansatte ved HVL og Sammen
Stord/Haugesund som har signert Trivselsreglene og betalt medlemskontingent til
studentidrettslaget HSI/Råmund eller bedriftsidrettslaget (BIL).
2. Nøkkelgym, som kan brukes av medlemmene iht. gjeldende åpningstider, er ubetjent og
all trening skjer på eget ansvar. Tren gjerne sammen med noen, og helst ikke alene, i tilfelle
noe uventet skulle skje.
3. Senteret er knyttet til høgskolen sitt adgangskontrollsystem. Bare de som er tildelt
bruksrett til Nøkkelgym vil ha adgang. Bruksrett får en etter å ha signert Trivselsreglene og
betalt kontingent til student- eller bedriftsidrettslaget.
4. Medlemmene skal bruke sitt personlige kort, uansett om døren er åpen eller om en
kommer sammen med andre medlemmer. Dette er et kontroll- og sikkerhetstiltak.
Medlemmer som ikke har med seg gyldig bevis for betalt medlemskap, vil bli bortvist fra
Nøkkelgym. Dersom det gjentar seg, vil en bli bøtelagt med 300,- kr. Medlemmer som gir
ikke-medlemmer tilgang, vil og bli bøtelagt med 300,- kr. Dersom boten ikke blir betalt, vil
tilgangen til treningssenteret bli sperret.
5. HVL, student-/bedriftsidrettslaget, og Sammen har ikke ansvar for en eventuell skade på
person eller gjenstand. Brukerne påser selv at treningsutstyr fungerer før bruk. Feil, mangler
og behov for ettersyn/service, meldes snarest til ADU på e-post: treningssenteretsh@hvl.no. Spesifiser i Emne-feltet: «Gjelder Nøkkelgym Stord eller Haugesund». I tillegg må
du merke utstyret: ”I UORDEN”.
6. Et brukerråd har ansvar for retningslinjer og drift av senteret. Brukerrådet består av; HVL
(ADU), student- og bedriftsidrettslaget, og Sammen.
7. Hygiene er viktig, ta derfor med egne rene innesko som ikke setter merker og
treningshåndkle og bruk disse når du trener. Tørk av apparatet etter bruk med papir og
desinfeksjonsmiddel.
8. Ikke bruk klær som kan virke støtende, ta hensyn til andre, bruk garderobeskap og hold
god orden! Ytterklær/ skift er ikke tillatt inne på treningsrommet.
9. Dersom du ikke rydder etter deg vil du få en advarsel fra en representant fra student- eller
bedriftsidrettslagets styre. Ved tre advarsler vil du bli nektet adgang på Nøkkelgym og kortet
blir sperret i en måned.
10. Brudd på Trivselsregler og annet reglement kan føre til utestenging fra Nøkkelgym.
11. Medlemmer som deltar på aktiviteter i regi av studentidrettslaget gir samtykke til at
bilder kan bli publisert. Ta kontakt med studentidrettslaget om du ikke ønsker dette.
Det tas forbehold om endringer (sist endret høsten 2021).
Jeg har lest og godtatt trivselsreglene (ansatte signerer elektronisk ved innmelding):
______ __________ ______________________ ________
Dato Studiested Navn (blokkbokstaver)
Studentnr.

_________ _________
Mobilnr.
Underskrift

