Booking af kommunale lokaler med overnatning
1. Der skal ansøges mindst 6 uger før ibrugtagning. Ansøgningen kan finde her: http://booking.toender.dk/NetInterBook/Upload/files/Ans%C3%B8gningomkommunalelokaler2.pdf..pdf
I ansøgningen angives hvilken institution man ønsker at booke og ansøgningen sendes til samme sted med attention til den tekniske serviceleder.
2. Den bookingansvarlige sender ansøgning til skolen senest 6 uger inden. For sen ansøgning
kan afvises af skolen. Den bookingansvarlige søger også separat brandmyndinghederne – senest 10 dage inden for godkendelse.
3. Hvis ansøgningen godkendes opkræves der et depositum på 1.000 kr, som tilfalder skolen
hvis afbookingsbetingelserne ikke er overholdt (se punkt 11).
4. I forbindelse med større arrangementer og i ferier/weekender, hvor der sker bistand af teknisk service, betales lønudgift af bruger.
5. Benyttelse af lokaler m.v. sker i benyttelsestiden på initiativtager/bookingansvarliges og leders ansvar. Sidstnævnte påser, at undervisning og fritidsvirksomhed kun foregår i de lokaler
og anlæg der er blevet anvist, samt at de kun benyttes til de aktiviteter og i det tidsrum der er
godkendt.
6. Aftale om adgangsforhold aftales fra arrangement til arrangement direkte med den tekniske
serviceleder.
7. Foreningen stiller selv myndige og ansvarlige dag- og nattevagter til rådighed imens arrangementet foregår. I tilfælde af udlandske gæster som overnatter skal vagterne kunne gøre sig
forståelig på enten engelsk eller tysk.
8. Overnattende gæster på skolerne skal til enhver tid følge henvisningerne fra skolen.
9. Betalingsbetingelser: 30 dage efter regningen er udsendt. Der gives 14 dage, fra regningen
er sendt, til at komme med indsigelser på regningen.
10. Afbookingsbetingelser: Der kan afbookes gratis op til 14 dage før arrangementet. Ved senere afbooking inddrages depositummet på 1.000 kr.
11. Fortolkning af denne instruks tilkommer Folkeoplysningsudvalget, hvis afgørelse kan ankes
til Kultur- og Fritidsudvalget.

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. april 2017
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