TRENINGSAVTALE FOR STUDENTER VED NORSK FAGSKOLE FOR
LOKOMOTIVFØRERE
1. Formål med avtalen
Denne avtalen er et vedlegg til avtale om fristasjon mellom Norsk fagskole for lokomotivførere –
(heretter Lokførerskolen) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (heretter SiO). Avtalen
regulerer tilskudd fra Lokførerskolen til SiOs treningstilbud gjennom SiO Athletica, og har som mål å
gi flest mulig studenter på Lokførerskolen et rimelig og relevant treningstilbud av høy kvalitet.
Avtalen er konfidensiell.
2. Priser og tilskudd
Det er to priskategorier for medlemskap i SiO Athletica for semesteravgiftsbetalende studenter: En
avtalepris for studenter ved utdanningsinstitusjoner med treningsavtale og en ordinær pris.
I henhold til denne avtale kan semesteravgiftsbetalende studenter ved Lokførerskolen tegne
medlemskap i SiO Athletica til avtalepris. Fra 1. januar 2019 vil avtalepris være 199 kr/mnd med
bindingstid og 225 kr/mnd uten bindingstid. Pris uten treningsavtale vil fra 1. januar 2019 være 355
kr/mnd med bindingstid og 385 kr/mnd uten bindingstid.
Treningsavtalen er basert på at medlemsinstitusjonen betaler et tilskudd pr studentmedlem opp til et
visst antall medlemmer. Deretter fryses tilskuddet, slik at tilskuddet forblir uendret dersom flere
studenter velger å tegne medlemskap i Athletica.
I henhold til denne avtalen yter Lokførerskolen fristasjonstilskudd til SiO på kr 800 pr student pr
semester begrenset oppad til 40 studentmedlemmer. Utover det betales ikke tilskudd. Dersom faktisk
antall medlemmer utgjør mer enn 50, vil tilskuddet økes slik at Lokførerskolen til enhver tid betaler
tilskudd for 80% av studentmedlemskapene.

3. Om medlemskapet

post@sio.no

Ved inngått treningsavtale gis Lokførerskolen mulighet til å leie lokaler til internpriser hos SiO
Athletica. Eventuell utleieavtale inngås separat.
Ved inngått treningsavtaler vil SiO Athletica også tilby å bidra til interne arrangementer for ansatte
gjennom kompetanse, lokaler og premier, leie av instruktører til internpris og bidrag rettet mot
eventuelle studentidrettslag og studentforeninger. Eventuelle bidrag og leie avtales separat.

T: +47 22 59 68 00
www.sio.no

4. Utleie og andre fordeler

Pb 94 Blindern
NO-0314 Oslo

Medlemskap hos SiO Athletica gir tilgang til alle SiOs treningssentre og alle gruppetreningstilbud, og
det tilbys medlemspris på kurs, pt-timer og utstyrsleie. Medlemskapet inngås mellom SiO Athletica og
det enkelte medlem. Medlemsvilkårene (vedlagt) beskriver nærmere plikter og rettigheter for
medlemmet.

Trimveien 4
Domus Athletica

SiO forbeholder seg retten til justering av priser på medlemskapene.

5. Varighet avtale / Fornyelse av avtalen
Denne avtalen gjelder for ett år av gangen, og forlenges automatisk til det etterfølgende år dersom
ingen av partene sier opp avtalen innen 1. oktober hvert år. Denne avtalen forutsetter også at avtalen
om fristasjon er videreført.
6. Fakturering
SiO fakturerer Lokførerskolen halvårlig etterskuddsvis. Beløpet beregnes ut fra gjennomsnittlig antall
medlemmer det foregående semester.
Fakturainfo Lokførerskolen:

7. Kontaktpersoner for avtalen
•

Lokførerskolen:

•

SiO: Fredrik Refsnes, Direktør SiO Athletica, kontaktinfo: fredrik.refsnes@sio.no / 93656017

Sted, dato

-----------------------------------Lokførerskolen

Vedlegg:
• Generelle medlemsvilkår SiO Athletica
• Eventuell leieavtale for lokaler hos SiO Athletica

------------------------------Inger Hegstad Krüger
Økonomidirektør SiO

