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Ålesund, 19.12.2019

Ved akutte tilfeller, kontakt Ole Kristian Blindheim, mobil 970 99 353. Øvrige

henvendelser/bookinger tas på online booking eller ved å ringe 70158585

20 % rabatt på første konsultasjon (gjelder bare Ole Kristian). Rabatt trekkes

fra veiledende priser som pt er 580 kr for 1. konsultasjon oB 460 kr. for
påfølgende timer. Veiledende priser er til enhver tid opplyst om på

www.frisksenteret.no.

Betaling gjøres av hver enkelt med eventuell refusjon fra klubb.

Toppsvømmerne i Ålesund Svømmeklubb får tilbud om trening i

apparatsal lil2748 kt. inkl. nøkkelkort pr år (over 16 år). Regningen kan

deles i to, 1374 kr pr halvår. Klubben sørger for navneliste på de svømmere

som er dekket av denne avtalen

Fartneravtale Ålesund Svørnrne- og livredningsklutrb og
Frisksenteret AS (org nummer 989 974 S8O)

Bakgrunn for avtalen

Frisksenteret sin nærhet til svømmehallen på Moa gjør det naturlig med en samarbeidsavtale for
forebyggende trening og rehabilitering for svømmeklubben sine satsingsmedlemmer

(toppsvømmere).

lnnhold

Aktive medlemmer i Ålesund svømmeklubb (toppsvpmmere) får tilgang til ulike former av fysikalsk

behandling ved bruk av fysioterapeut Ole Kristian Blindheim. Frisksenteret søker å gi tilgang til en så

rask fysioterapeutisk behandling som praktisk mulig, særlig gjelder dette ved akutte tilfeller
(skader/traumer og lignende).

Kontaktperson:

Pris behandling:

Trening:

varighet
Avtalen gjelder fra 1.1.2020 med en løpende oppsigelsestid på 3 måneder. Brudd på intensjonen

med avtalen glr grunnlag for oppslgelse med umiddelbar virkning.

Ole K. Blindheim

Frisksenteret AS

for Ålesund svømmeklubb

Frisksenteret AS
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Ålesund, 19.L2.20!9

Partneravtale Ålesund Svømrne- og livredningsklubb og
FrisksenteretAS (org nummer 989 974 580) - del 2

Bakgrunn for avtalen
Frisksenteret sin relasjon til AASLK gjør del naturlig med en samarbeidsavtale for
forebyggende trening og rehabilitering for klubben sine medlemmer og foresatt.

lnnhold

. 2748 kr (229 kroner pr. måned) ved kjøp av 12 måneders abonnement

. Valgfritt kjøp- og oppstartstidspunkt

. Ønsker man tilgang til salen utenfor kontortid (16-23 på hverdager og 9-21 i

helgene) kan man kjøpe et nøkkelkort til 150 kr
. Ønsker man veiledning og et treningsprogram kan dette avtales individuelt

med en av våre fysioterapeuter (egen pris itillegg til selve treningsavtalen).
. l<løper viser til avtale med AASLK ved henvendelse i resepsjonen

Varighet
Avtalen gjelder fra 1.1.2020 med en løpende oppsigelsestid på 3 måneder. Brudd
på intensjonen med avtalen gir grunnlag for oppsigelse med umiddelbar virkning.

U lvestad


