Brugerbetingelser for Hårlevhallerne, Hellestedhallen, Boestoftehallen, Stevnsbadet og Stevnshallen, hvorunder de
færdige planer meddeles:
1.

Planerne er gældende for perioden 1/9 2014 til 31/3 2015

2.

For dårlig udnyttelse af tildelte timer medfører inddragelse af timer.

3.

Brug af harpiks og andre klæbemidler er FORBUDT i Hårlevhallerne, Hellested- og Boestoftehallen.

4. Egen mad og drikke må ikke medbringes i Hårlevhallerne. Flasker må ikke forefindes i omklædningsrum,
halrum og sale.
5.

Ændring i planer SKAL meddeles halinspektøren.

6.

Samtlige træningsarrangementer med deltagelse af fremmede foreninger SKAL meddeles halinspektøren

7.

Skolernes ferieplaner (de nævnte datoer er inkl.):
Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:

13/10-14 – 19/10-14 (Uge 42)
22/12-14 – 1/1-15
16/2-15 – 22/2-15 (Uge 8)

Hårlevhallerne er helt lukket i ugerne 29 og 30. Se i øvrigt hjemmeside med hensyn til lukkedage/uger.
Hellestedhallen og Boestoftehallen er helt lukket i ugerne 29, 30 og 31.
8.

En aktivitetstime er principielt 50 minutter, således at der i alle tilfælde er tid til omstilling. I praksis betyder
det, at aktiviteterne skal standse 10 minutter før planlagt afslutning.

9.

Vær opmærksom på at der kan være aflyste enkelttimer p.g.a. stævner og lign. (weekendplan m.m)

10. Stævnelederne SKAL være i hallerne ½ time før planlagt starttidspunkt for stævnerne.
11. Gældende ordensregler og bestemmelser i øvrigt SKAL overholdes.
12. Værdigenstande, penge m.m må ikke opbevares i omklædningsrummene.
13. Gå direkte til omklædning efter aktiviteterne – først derefter i cafeteriaet. Omklædningsrum aflåses ½ time
efter sidste aktivitetstime.
14. Ikke sportsudøvere må ikke opholde sig i – og omkring omklædningsrummene.
15. Cykler, knallerter, motorcykler og biler SKAL parkeres i de dertil indrettede områder.
16. Vis hensyn – både overfor sportskammerater, halledelse og hallerne.
17. Afbud/flytning af aktiviteter - uanset årsag - skal meddeles til halpersonalet senest 14 dage inden aktivitet
(aktiviteter på hverdage dog 7 dage). Meldes afbud/flytning ikke rettidigt vil der blive opkrævet et gebyr på
100,- kr. pr. aktivitetstime. BEMÆRK - dette vil blive håndhævet… (Hellested- og Boestoftehallen er undtaget)
18. Nærværende betingelser bør meddeles samtlige brugere via foreningerne, f.eks. til badmintonspillere, når der
”sælges” baner. Hvis ikke brugerne, der til daglig kommer i lokaliteterne, ke nder betingelserne, så var det lige meget, om der fandtes sådanne.
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