Regler for benyttelse af kommunale lokaler
1. Benyttelser af lokaler og anlæg er begrænset af anvendelse til deres primære formål og kun
tildelte lokaler/anlæg må benyttes.
2. Der må ikke ryges og drikkes alkohol på skolens område. Overtrædelse medfører bortvisning.
3. Der må normalt ikke bruges harpiks og udendørs fodtøj i skolehaller. Såfremt der undtagelsesvis spilles kampe, hvor det er nødvendigt, skal den fornødne rengøring aftales med skolerne i forvejen, se også pkt. 5.
4. Skolen skal være forladt kl. 21.45, hvis dette ikke overholdes opkræves evt. ekstra lønudgift
hos bruger. Udlån på hverdage efter kl. 22.00 kan kun godkendes med nøgleordning de steder
hvor det af hensyn til alarmsystemer er muligt. Hvis skolen er booket med overnatning fastsættes ind- og udcheckning særskilt i bookingaftale senest 4 uger forinden.
5. Lokaler og anlæg skal afleveres i samme stand, som de er modtaget. Den bookingansvarlige
har ansvaret for at dette overholdes. Regning vil blive fremsendt til den bookingansvarlige såfremt lokalerne m.v. efter fritidsbrug, kræver ekstra rengøring eller oprydning.
6. Undervisningsmateriel må benyttes, såfremt de betjenes af kyndige instruktører og lærere.
Flytning af materiel må ikke ske uden særskilt aftale med servicemedarbejderen.
7. Lederen skal meddele evt. beskadigelse eller mangler til skolens servicelederen, både hvis
det opdages før ibrugtagning og hvis det sker under brug af lokaler m.v. Bruger er erstatningspligtig. Der henvises til bookingregler for kommunale lokaler med overnatning.
8. Hvor skolen for visse lokaler og anlæg har udarbejdet specielle regler og instrukser, skal
disse nøje overholdes.
9. Overnattende gæster på skolerne skal til enhver tid følge henvisningerne fra skolen.
10. Brandinstruks udleveres ved henvendelse til skolens serviceleder.
11. Ved grov uagtsomhed, overtrædelse af gældende regler eller manglende betaling af regninger kan bruger blive frataget retten til at låne lokaler i en nærmere angiven periode.
12. 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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