PRISLISTE MEDLEMSKAP
Medlemskap med bindingstid

Medlemskap uten bindingstid

Minst 12 betalende måneder

Ikke binding

Betaling 1.hver måned, avtalegiro

Betaling 1.hver måned, avtalegiro

Frys opp til 2 kalendermåneder innenfor
bindingstiden. Frys forskyver bindingstiden
tilsvarende.
Etter bindingstidens utløp kan medlemskapet
fryses 1 kalendermåned per kalenderår.
All frys i henhold til frysregler.

Frys 1 kalendermåned per år i henhold til
frysregler. Frys følger kalenderåret.

Ikke startavgift

Startavgift 100,-

Etter binding gjelder oppsigelsestid 1 md fra
den 1. i påfølgende måned. Medlemskapet
løper til oppsigelse fra kunde.

Medlemskapet løpet er til oppsigelse fra kunde.
Oppsigelsestid 1 md fra den 1. i påfølgende
måned.

Du kan selv velge hvorvidt du ønsker medlemskap med binding i 12 måneder eller
medlemskap uten binding. Medlemskapet med bindingstid vil ha en lavere månedspris enn
medlemskapet uten bindingstid. I begge alternativene er tilgang til alle sentrene i SiO
Athletica inkludert, det samme gjelder mulighet for å fryse medlemskapet i henhold til
frysregler. I begge alternativene er det også lagt opp til mulighet for studenter å gjestetrene
hos andre studentsamskipnader.
Prisforskjellene på medlemskap skyldes ulike økonomiske bidrag fra de ulike lærestedene.
Enkeltbilletter og klippekort subsidieres ikke.

Priser gjeldende fra 23.januar 2019:
Medlemskap

Per måned med
12 md binding

Per måned uten
binding

Student UiO
Minste totalpris
Student SiO-lærested med treningsavtale*
Minste totalpris
Student SiO-lærested uten treningsavtale**
*Minste totalpris
Student uten betalt semesteravgift til SiO
*Minste totalpris

175,2100,199,2388,355,4260,375,4500,-

199,-

Ikke-student
*Minste totalpris
Ansatt SiO-lærested med treningsavtale***
*Minste totalpris
Svømming (mandag til fredag før kl. 13.00)
*Minste totalpris

549,6588,230,2760,250,3000,-

599,-

1 måned

699,-

Enkeltbilletter
Klippekort 10 billetter
Barn på familiesvømming

120,990,45,-

Student

Andre

Kontantmedlemskap
Billetter

225,385,399,-

280,299,-

*Liste over studenter på SiO-lærested med treningsavtale:

Arkitektur – og designhøgskolen
Fagskolen Kristiania
Handelshøyskolen BI
Høyskolen Kristiania
Kunsthøgskolen i Oslo
NMBU, Adamstuen
Norges Musikkhøgskole
OsloMet - storbyuniversitetet

** Liste over studenter på SiO-lærested uten treningsavtale:

Atlantis Medisinske Høyskole
Barratt Due musikkinsitutt
Bjørknes Høyskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Einar Granums Kunstfagskole
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkeuniversitetet Sør-Øst
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Norges Dansehøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
NSKI Høyskole
Politihøgskolen
Steinerhøyskolen

***Liste over ansatte på SiO-lærested med treningsavtale:

Arkitektur – og designhøgskolen
Handelshøyskolen BI
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Musikkhøgkole
Universitetet i Oslo
OsloMet - storbyuniversitetet
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

