ORDNINGSREGLER
för kommunens idrotts- och gymnastiklokaler
Ansvarig ledare ska vara myndig och alltid finnas vid all aktivitet i lokalerna.
Lokalerna ska lämnas i fullgott, grovstädat skick samt släckta och låsta.
För att få boka tid i lokalerna måste man ha
fyllt 18 år.
Grupp äger inte tillträde till lokalerna innan
ansvarig ledare har anlänt och inte före
utsatt hyrestids början. Vid hyrestidens slut
ska lokalerna vara utrymda.
Ansvarig ledare ska vara först in, samt
ovillkorligen vara den som lämnar lokalen
och omklädningsrummen sist av alla.
Omklädning får ske tidigast 20 minuter
innan, och 30 minuter efter hyrestiden.
Kommunen ansvarar inte för kläder och
värdesaker.
Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar
eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sin in i lokalen samt att dörrarna
kan skadas av till exempel kraftiga vindar
och nederbörd.
Om idrottsredskap tas i bruk ska dessa återställas på sina respektive förvaringsplatser
omedelbart efter användandet. Återställandet av använda redskap ska ske inom den
bokade tiden.
Ansvarig ledare ska kontrollera att fönster är
stängda, ytterdörr/ar är låsta, belysningen är
släckt, vattenkranar är avstängda och ledaren ska även göra en grovstädning av lokalen
inklusive eventuell läktare (papper, burkar,
snus med mera ska plockas upp).
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Det är viktigt att anvarig ledare kontrollerar
lokalens skick både före och efter användandet. Eventuella skador ska meddelas till
Teknik och service eller till kommunens
växel nästföljande vardag. Om skadegörelse
sker blir hyrestagaren skyldig att ersätta den
uppkomna skadan, detsamma gäller för
falsklarm till Räddningstjänsten.
Lokalen får under inga omständigheter
beträdas av ytterskor.
Det är inte tillåtet att använda tobak, alkohol
eller andra droger i lokalen. Djur får inte
vistas i lokalen.
Om hyresgästen inte följer ordningsreglerna
eller åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli avstängd och/eller
betalningsansvarig gentemot kommunen för
kostnader som uppkommit i samband med
detta.
Passerkort till lokalerna ska återlämnas efter
hyresperioden. Förlust av kort debiteras med
100 kr.

FELANMÄLNINGAR
Under vardagar och kontorstid (kl 08.00 16.30) ring Båstadhem, tel 0431-750 30 eller
Teknik och service, tel 0431-770 00.
Under kvällar och helger, ring Båstadhems
jourtelefon 0431 - 750 30.

