Nyt fra Motion- og Fitnesscentret i Kultur- og Idrætscentret
Q&A: Ofte stillede spørgsmål med svar

Conventus

* Hvordan melder man sig ind?
- Øverst her på siden er der et opslag med et link. Det link skal man klikke ind på. Her bliver man videreført
til en hjemmeside, hvor man ude i venstre side skal klikke på, hvilket abonnement man ønsker at købe.
Efter man har valgt et abonnement, udfylder man betalingsoplysningerne og derefter har man tilmeldt sig
motionscenteret.
(Vejledning er også inde på linket)
* Hvad koster det at være medlem at fitnesscenteret?
- Man kan lige nu købe tre forskellige abonnementer:
3 måneder: 450 kr.
6 måneder: 800 kr.
1 års abonnement: 1500 kr.
Bemærk – der er intet indmeldelsesgebyr!!
* Kan man få regningen på månedlig PBS?
- Ja. Efter køb af minimum 3 måneders abonnement, kan man skifte det til pbs, med betaling hver måned.
* Hvor og hvornår får man sin nøglebrik?
- Kontakt hundelevfitness@gmail.com
- eller Karin Thomsen, 30 22 45 35, så laver vi en aftale.
- eller kom forbi centeret i vores bemandingstid.
Nøglebrikken udleveres i centret, samtidig er der mulighed for prøvetime/gennemgang af maskinerne.
* Hvornår er der åbent?
- 05:00 – 24:00 hver dag.
* Der er bemanding og undervisning af instruktører i brug af maskinerne?
- Mandag og fredag kl. 08.30 – 09.30.
Onsdag

kl. 17:00 – 18:00

Eller efter nærmere aftale med instruktørerne:

Karin Jacobsen 23 71 99 44
Karin Thomsen 30 22 45 35
* Hvem må bruge nøglebrikken?
- Som udgangspunkt er det kun køberen, der må bruge brikken
* Er det muligt at købe dagsbilletter?
- Nej, desværre - Det går imod vores lovgivning

* Hvem er med i bestyrelsen?
- Rasmus Bakurowitz Pedersen (Formand)
- Rene Christiansen (Inventar)
- Liselotte Nedergaard (kasserer)
- Stephen Christensen (Lokaleansvarlig og PR)
- Karin Thomsen (Sekretær/instruktør),
Suppleanter :
- Arne Schneider (Rengøring)
- Kris Thomsen ( forplejning)
Desuden:
- Karin Jacobsen (Instruktør)
- Annie Melgaard (Facebook)

