Vedlegg 1 – Betingelser for tildeling av tid i idretts- og svømmehallene

BETINGELSER FOR TILDELING AV TID I IDRETTSHALLENE
Gjelder all tildeling
➢ Leietakere skal levere inn kontaktinformasjon til halleder over alle trenere/ansvarlige
som har oppdrag i hallen. Alle nye trenere skal ha obligatorisk brannopplæring.
Kontakt hallbetjening i aktuell hall.
➢ Leietaker er ansvarlig for at all aktivitet foregår på en trygg måte.
➢ Treningssko som setter merke i gulv er ikke tillatt brukt.
➢ Ved behov kan leier pålegges å moppe arealer.
➢ Utstyr skal ryddes på plass etter bruk. Boss skal kastes i bossbøtter. Hjemmelag har
ansvar for å etterse at dette også følges for gjestende lag.
➢ Tildelt brukstid som ikke skal benyttes meldes til utleier snarest, og senest 1 uke før.
Dette gjelder også treningstid.
➢ Det skal ikke foregå ballspill andre steder enn selve idrettshallen.

SÆRSKILTE BETINGELSER FOR TILDELING AV TID I SVØMMEHALLER
➢ Alle som bruker svømmehallen skal skrive seg inn i loggen. Det skal føres inn antall
brukere, tidspunkt og det skal underskrives av godkjent livredder. Nye trenere/ledere må
kontakte betjening for opplæring av sikkerhetsregler, brann / alarmrutiner i svømmehall.
Alle skal levere godkjent sikkerhets- og ansvarserklæring. Kontakt betjening for skjema.
➢ Svømmehallen skal ryddes før en forlater den etter endt brukstid. Mat/spising etc. er
forbudt både langs basseng og på tribuner. Det skal ikke være rester i basseng eller langs
kanter. Drikkeflasker skal være i plast og ryddes etter bruk. Ikke knuselig materiale skal
benyttes i svømmehall/våtsoner
➢ Oppvarming/organisert trening på tribuner under publikumstid tillates ikke.
➢ Alle skal ha skikkelig kroppsvask før de går i bassenget. Leder/trener er ansvarlig for at
dette blir utført skikkelig. Husk at god kroppsvask kan redusere mengden klor i bassenget
betydelig noe som har stor innvirkning på egne treningsforhold.
➢ Treningstid som er tildelt i svømmehallene skal benyttes til organisert trening.
➢ Det kan være særskilte betingelser i ulike svømmehaller som komplimenterer denne
listen. Anvisninger fra aktuelle halledere må følges.

Adresse: Park, idrett og vei, Rådhusgata 1, Sandnes.
Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
Telefon: 51 97 58 00

