TEAM TOATALE PACKAGE - GENERELLE VILKÅR FOR COACHING
Disse generelle vilkår gjelder Coaching mellom Team Totale Package (TTP) og (Atlet), fra og med
startdato angitt i Avtalen samt i det omfang og for den periode som Atleten har bundet seg opp mot.
1. Generelt
1.1 Coaching gjennom TTP kan søkes av myndige personer som:
- Har en allmenn god helsetilstand, og
- Ikke har spiseforstyrrelser.
1.2 Avtalen gir Atleten tilgang til coaching og eventuelt andre tjenester som er spesifisert i Avtalen.
1.3 Omfanget av TTPs tjenester og priser, fremgår av TTPs til enhver tid gjeldende beskrivelse av
produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på www.teamtotalpackage.no
1.4 Ved inngåelse av avtale om coaching samtykker Atleten til at TTP kan benytte bilder, videoer,
resultater mm. i sin markedsføring, herunder sosiale medier og på sin nettside. Dette gjelder også bilder
atleten selv har publisert i sosiale medier/blogg. Dette med mindre annet er avtalt med TTP i forkant av
inngåelse av avtalen. Atleten kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til dette.
1.5 Treningsprogram, diett og annen informasjon Atleten mottar gjennom coaching i TTP er personlig, skal
ikke benyttes av andre enn Atleten selv og skal ikke deles i offentlige kanaler.
2. Betaling
2.1 Atleten skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. TTPs til enhver tid gjeldende prisliste. Det
månedlige vederlaget forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntak av ved oppstart hvor egne vilkår
gjelder.
2.2 Atleten er ansvarlig for å utføre betaling ved avtalt forfallsdato. Dersom Atleten ikke betaler innen
betalingsfristens utløp, forbeholder TTP seg retten til å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.
3. Atletens ansvar
3.1 Atleten plikter å:
-

Alltid fremstå som et godt forbilde, samt vise god sportsånd i forbindelse med konkurranser og andre
bransjerelaterte sammenhenger.
Informere TTP om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse,
telefonnummer og lignende).

3.2 All trening og annen aktivitet som gjennomføres i forbindelse med coaching, herunder gjennomføring
av kostholdsplan, er på eget ansvar og skal utføres på en forsvarlig måte. TTP er ikke ansvarlig for
personskade som følge av coaching.

!

4. Personopplysninger og markedsføring
4.1 Ved inngåelse av Avtale om coaching samtykker Atleten til at TTP registrerer, lagrer og bruker
opplysninger om vedkommende (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger, treningshistorikk, resultater,
fremgang, ukes/månedsoppdatering, kostholdsplan og lignende), med det formål å kunne følge opp
Atletens aktivitet og tilrettelegge trenings- og kostholdsplan for vedkommende.
4.2 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Atletens skriftlige samtykke, med
mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og
regnskapsbehandling
4.3 Ved inngåelse av Avtalen samtykker Atleten til at TTP kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor
Atleten, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om og/eller
markedsføre sitt tjenestetilbud, jf markedsføringslovens § 15.
5. Oppsigelse av Medlemsavtalen. Endringer.
5.1 Avtalen kan sies opp skriftlig eller ved oppmøte på City 24/7. Oppsigelsestiden er én (1) måned, regnet
fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
5.2 Oppsigelsen må skje skriftlig via brev eller e-post av hensyn til dokumenterbarhet, eller ved oppmøte
på City Naprapati. Ved oppmøte på City Naprapati, mottar Atleten bekreftelse for registrert utmelding.
Uten oppmøte skal Atleten innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når
siste betaling vil være.

5.3 Atleter som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, er forhindret i å
benytte tjenesten, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig
melding til TTP avslutte avtale om coaching, med virkning fra utgangen av inneværende måned.
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5.4 TTP har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og de generelle vilkår. Endringer TTP antar vil
være av en viss betydning og til ugunst for Atleten, vil Atleten bli varslet om senest to (2) måneder før
endringen trer i kraft.
6. TTPs oppsigelse av Avtalen
6.1 TTP har rett å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Atleten vesentlig misligholder Avtalen.
Som vesentlig mislighold anses blant annet:
-

Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt
At Atleten ikke har etterfulgt advarsel gitt av TTP
At Atleten etter TTPs oppfatning opptrer usportslig, kommer med offentlige uttalelser som kan være
til ulempe for TTP, eller viser oppførsel som TTP anser som skadelig for sitt varemerke.
6.2 Dersom TTP og Atleten i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av
Atletens helse, forbeholder TTP seg retten til å avslutte Avtalen.
6.3 Atleten bruker dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre.
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7. Fritaksgrunner.
7.1 TTP er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av coaching- og treningsmuligheter på grunn av
forhold utenfor TTP sin kontroll, og som TTP ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av
(Force Majeure).
***

