
	
Betingelser for Multikontingent  

Et Multikontingent i Mørke Idrætsforening er personligt, og kan ikke overdrages til andre. 
Kontingentet giver adgang til alle idrætsgrene under MIF – dog kan der være særlige hold som kræver ekstra betaling. For udlevering 
af nøglebrik skal dokumentation for betaling af kontingent(kvittering) medbringes. 
Udleveringen sker hos Lene Gravesen i Mørke Idræts Center – mandag til torsdag mellem 18 og 21. 
Ved udlevering skriver du under på at du har forstået og accepteret betingelserne.  
 
Nøgle og nøglebrik er personlig, og må ̊ ikke overdrages eller benyttes af andre. 
Hvis nøglebrikken ødelægges eller mistes, skal der oprettes en ny – pris kr. 100,- 
Med din nøglebrik, er du aktiv medlem i alle afdelinger af MIF, og vil være det til du opsiger dit Multikontingent.  

Multikontingentbrugeren er er underlagt de generelle regler for medlemmer i Mørke IF  

Ved brud på ̊ reglerne og i tilfælde af snyd, med enten betaling eller nøglebrik, vil det medføre en bortvisning i min. 12 måneder fra 
alt idræt i MIF.  

Mørke Idræts Center er videoovervåget.  

Kontingentopkrævning  
Ved opstart på Multikontingentet opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,- 
Ved opstart efter en pause opkræves nyt administrationsgebyr 
Ved tilmelding er der en binding i 6 måneder, og kan først opsiges 15 dage før udløb. 
Efter bindingsperioden vil medlemskabet være gældende for 1 måned af gangen og kan opsiges 15 dage før udløb. Betalingerne 
foregår som et automatisk træk på din konto hver den 1. i måneden efter du har tilmeldt dig. 
Du vil få en mail med oplysninger om trækket. 
Når du bliver for gammel til aldersgruppen bliver du automatisk rykket op i næste gruppe. 
Mørke IF forbeholder sig ret til at justere priserne for Multikontingent med et varsel på ̊ 3 måneder. 
Mørke IF forbeholder sig ret til at ophøre med Multikontingent konceptet med et varsel på ̊ 3 måneder.  

Opsigelse  
Ønsker du at ophøre som multikontingentbruger skal du sende en mail til winsor@pc.dk senest den 15. i måneden. Man regnes for 
udmeldt, når kontingentet er opsagt og ikke længere bliver betalt. 
Forudbetalt medlemskab kan ikke refunderes ved f.eks. sygdom, ferier, graviditet, skader og lign.  

Ansvar  
Al træning/idræt i Mørke Idræts Center foregår på dit eget ansvar. MIF og MIC kan ikke drages til ansvar for evt. skader eller ulykker 
som forekommer ved idrætsaktivitet.  

Regler generelt for brug af facil iteter og deltagelse i aktiviteter i  Mørke IF  
For at deltage i en aktivitet under en afdeling skal du tilmelde dig multikontingentholdet under den pågældende afdeling og 
efterfølgende kontakte en træner/instruktør så du kan blive tilknyttet det rigtige hold og få instruktion om brug af lokaler, nøgler, 
materialer, træningstider m.m.  

Regler i  Fitnesscentret  
Alle førstegangstrænende skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en Mørke Fitness-instruktør inden træningen 
påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj. Beklædning er som minimum T-shirt, bukser 
og indendørs sko. Der må ikke trænes i cowboybukser, arbejdsbukser eller udendørs sko. 
Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Maskinerne 
skal rengøres med sprit og papir efter brug. Du skal medbringe eget sved-håndklæde ved hver træning. Fitnesscentret er røgfrit og 
der må ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af 
nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning. Brug af talkum er ikke tilladt.  



	
Der må ikke anvendes telefon/foto under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må anvendes. Børn og unge 
under 15 må ikke opholde sig i fitnesscentret. Mellem kl. 06.00 og 14.00 er det tilladt at medbringe spædbørn. Værdigenstande 
opbevares på eget ansvar. Der aftales indbyrdes mellem medlemmerne om valg af musikprogram og styrke. Henvisninger fra 
instruktørerne/bestyrelsen skal altid følges. 
Hvis du er den sidste der forlader fitnesscentret, er du forpligtet til at slukke for musik/TV samt lukke vinduer og døre.  

Regler i  Tennis afdelingen  
Adgang til tennisbaner kræver en nøgle som udleveres ved at kontakte en instruktør  

Regler i  Badminton afdelingen følger senere  

Udlevering af nøglebrik mod forevisning af kvittering af _____________________________. Nøgle brik nr. ________ Centerleder  

Undertegnede har tilmeldt og betalt multikontingent og fået udleveret nøglebrik. Jeg er har læst og accepteret betingelserne som 
multikontingentbruger.  

_____________ ________________________________________________ Dato Underskrift  

_________________________________________________ Navn (Blokbogstaver)  

 


