REGLER FOR BENYTTELSE AF HALLER, GYMNASTIKSALE OG
FAGLOKALER
Inden træningen startes op i den nye sæson, skal der etableres en kontakt med
skolen/stedets tekniske serviceleder. Her skal der aftales, hvordan den enkelte
facilitet skal efterlades efter endt brug samt udlevering af brikker og nøgler til
stedet.

Aflysninger:
Hvis tiden i en bestemt angivet periode/dag ikke benyttes, skal stedets personale
hurtigst muligt have besked herom. Derudover skal tiden afbookes via
Foreningsportalen.
HUSK at være OBS på at tiden kan blive aflyst ved VALG, skolens eget brug og
stævner. Dette vil som udgangspunkt være meldt ind inden sæsonstart og hvis
ikke, kan man blive afbooket senest 6-4 uger inden sin tid.

Ferielukning:
Haller, gymnastiksale og faglokaler er lukket på helligdage samt 1. maj.

Ordensregler:
Ved hold-idræt er der ingen adgang til lokalerne, før instruktøren/ holdlederen er til
stede.
Såfremt der skulle ske skade på lokaliteter eller inventar, har de ansvarlige for
arrangementet/træningen det økonomiske ansvar overfor kommunen. De
ansvarlige skal umiddelbart efter benyttelsens ophør underrette stedets personale
om eventuelle skader.
Endvidere gælder følgende:
 redskaber i haller og gymnastiksale må kun benyttes til deres formål, og skal
sættes på plads efter brug
 fodtøj, der anvendes udendørs må ikke benyttes i haller, gymnastiksale og
omklædningsrum
 Tobaksrygning er ikke tilladt i kommunale lokaler eller på offentlige udearealer.
 det er forbudt at medbringe flasker i haller, gymnastiksale og omklædningsrum
 benyttelsen skal slutte på det tidspunkt, der er angivet på bookingbeskeden
 skolens/idrætscenterets område skal være forladt senest kl. 23.00
 afmærkede områder til cykler, knallerter og biler skal benyttes. Al unødvendig
kørsel på pladser og i skolegårde er forbudt
 foreningen og dens medlemmer, skal efterkomme enhver henstilling fra stedets
personale.
Foreningen skal være opmærksom på, at der kan være flere brugere af
omklædningsrummene samtidigt, idet brugere af såvel haller, gymnastiksale og
sportspladser skal benytte samme omklædningsrum.
Ved uheld hvor en bruger kommer til skade i forbindelse med benyttelse af
kommunens lokaler, skal der ringes 112. Kommunen har ikke noget Falck
abonnement.
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REGLER I FORBINDELSE MED STÆVNER
Foreningen skal senest 8 dage før afviklingen af stævnet aflevere program.
Såfremt dette ikke bliver gjort, kan arrangementet/stævnet aflyses.

Ved problemer med adgang til faciliteten kan Vagt og Sikring kontaktes.
Vagt og Sikring: 80306353

