TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

SPELREGLER FÖR ABONNENTER I IDROTTSLOKALER
Abonnent har tillträde till idrottsanläggningen tidigast 15 minuter före hyrd träningstid. Stör inte pågående aktivitet. Abonnent ansvarar för att deltagarna informeras.
Abonnent har tillträde till idrottslokal i anläggningen endast under hyrd träningstid.
Eventuella redskap ska av abonnent plockas fram och sättas tillbaka på rätt plats
inom hyrd tid. Avsluta verksamheten så att ny abonnent får tillträde när dennes
hyrestid börjar.
Omklädningsrum ska vara i god ordning när de senast 30 minuter efter träningstidens slut lämnas.
Abonnent/ansvarig ledare ska vara på plats när deltagarna har tillträde till anläggningen, d v s 15 minuter före hyrd träningstid, hela träningstiden samt 30 minuter
efter träningstiden för att förvissa sig om att deltagarna lämnat lokalen.
Några anläggningar har försetts med extra lås. Abonnent i sådan anläggning ansvarar
för att ytterdörr öppnas och låses samt att den hålls låst under hyrd träningstid.
Efter träningstidens eller arrangemangets slut ansvarar varje hyresgäst för att ALLA
fönster och dörrar är stängda och låsta, att belysningen är släckt samt att duscharna
är avstängda.
Teknik- och fritidsförvaltningen har inte tillsyn av omklädningsrum eller idrottslokal
under träningstiden. Förvaltningen har inte tecknat försäkring och påtager sig inget
ansvar i detta avseende. Abonnenten ansvarar själv för tillsyn och uppsikt över värdesaker m.m.
Rökning och alkoholförtäring är förbjudet i hyrd lokal.
Abonnent som vid enstaka tillfälle eller resterande del av säsongen inte kommer att
nyttja hyrd tid ska omedelbart avboka tiden. En påföljdsavgift på 500 kr faktureras
för outnyttjade bokningstillfällen.
Vid akuta fel i idrottslokaler; byggnad, utrustning m.m. ska jourhavande personal på
vår Fritidsservice kontaktas, tel 0709-47 04 75. Vid fel som inte är akuta, kontakta
vår uthyrningsavdelning, tel 0418-47 30 14.
Det åligger varje abonnent att ha tydliga utrymningsinstruktioner och instruerade
ledare som vet hur de ska agera vid brandlarm och som har god kännedom om vart
brandredskap, nödutgångar och uppsamlingsplats finns.
Vid nödsituationer; brand, polis, ambulans larmas SOS, tel 112.

