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Välkommen till Hällefors kommuns idrottshallar.
Nedan följer ett antal regler som är ledarens ansvar att de efterföljs. Reglerna
är till för allas säkerhet och trevnad i samband med nyttjandet av lokalerna.
Försummelse av dessa regler kan innebära avstängning och också
rättigheten att får hyra lokaler i kommunen

-

Omklädningsrummen disponeras 30 min före och efter bokad träning
Uthyrningstiderna måste respekteras. Tänk på att plocka undan och
lämna hallen iordningsställd 5 min före hyrestiden är slut

-

-

Vid träningens slut ska lokalen ses över, redskap ska ställas tillbaka på avsedd plats och ev.
skräp ska plockas med.
Uthyrningen avser endast idrottshall samt dusch- och omkl.rum
övriga utrymmen i fastigheten får ej användas.

-

Inga ytterskor får användas i idrottshallarna

-

Det råder rök- drog- och alkoholförbud

-

Bollar, och andra redskap får inte användas i omklädningsrum, korridorer eller andra
utrymmen som ej är avsedda för idrottslig verksamhet.

-

Dörrar ska vara låsta och får inte ställas upp under uthyrningen.

-

Passerkort/nycklar får utkvitteras av personer över 18 år. Kort/nyckel
som tappats bort debiteras med 200:-.

-

Hyresgästen förbinder sig att ersätta eventuella skador på inventarier
och lokaler.

-

Ansvarig ledare måste vara kvar till dess att samtliga deltagare lämnat
lokalen.

-

Se till att fönster och dörrar är stängda och låsta när ni lämnar hallen.

-

I Sporthallen ska, förutom dörrarna vid omklädningsrummen, även
kontrolleras att entrédörren mot Klockarvägen är låst.

-

Idrottshallen, omklädningsrum och toaletter ska grovstädas.
Bristfällig städning debiteras 500 kr och ej bortplockad
utrustning debiteras 1000 kronor.

-

Utryckning av väktare som förorsakats av hyresgästen kommer att
debiteras densamma. I dagsläget är kostnaden för utryckning 1 600
kr.

-

Går något sönder är det viktigt att ni meddelar vaktmästare eller
fastighetsavdelningen, 0591-641 00-dagtid. Vid akuta fel med fara
för person eller fastighet, t.ex. vattenläckage, ring 0591-10038

