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Ordningsregler för idrottsanläggningar i Hylte Kommun
Ansvarig ledare ska alltid finnas vi all aktivitet i lokalerna.
Lokalerna skall lämnas i fullgott, grovstädat skick samt släckta och låsta.
Grupp äger inte tillträde till lokalerna innan ansvarig ledare har anlänt och inte före utsatt
hyrestids början. Vid hyrestidens slut skall lokalerna vara utrymda.
Ansvarig ledare skall vara först in, samt ovillkorligen vara den som lämnar anläggningen och
omklädningsrummen sist av alla.
Omklädning får ske tidigast 15 minuter innan, och 30 minuter efter hyrestiden.
Kommunen ansvarar inte för kläder och värdesaker.
Idrottshall/sal får under inga omständigheter beträdas med ytterskor.
Det är förbjudet att studsa, spela med eller kasta boll i korridorer, trappor och
omklädningsrum.
Om idrottsredskap tas i bruk skall dessa återställas på sina resp. förvaringsplatser omedelbart
efter användandet. Återställande av använda redskap ska ske inom den bokade tiden.
Det är absolut förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker och/eller röka/snusa i lokalerna.
Uppkommen skada skall omedelbart anmälas till vaktmästare, alt. Kommunens
bokningsansvarig. Skadan regleras av hyresgästen.
Om inbokad träningstid inte tagits i anspråk, debiteras hyreskostnaden om inte återbud
lämnats senast 3 dagar före bokningstillfället.
Visa hänsyn mot andra användare – håll tiderna.
Anslag får endast anslås på avsedda anslagstavlor.
Förenings inventarier får endast placeras i anvisade förråd och skåp.
Förening eller enskild person, som inte följer dessa ordningsföreskrifter, eller åtlyder
personalens tillsägelser, kan avstängas från kommunens anläggningar.
Använda lokaler samt, ev. läktare, omklädningsrum, duschrum, toaletter och därtill hörande
utrymmen ska av varje kund grovstädas, efter avslutat verksamhet. Dvs.
undanplockning/upptorkning av tomglas, papper, muggar, påsar, schampo, tvål och dylikt.
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Till ledare för grupper i kommunens idrottsanläggningar
Ansvarig ledare ska alltid finnas vi all aktivitet i lokalerna.
Lokalerna skall lämnas i fullgott, grovstädat skick samt släckta och låsta.
Ansvarig ledare skall vara först in, samt ovillkorligen vara den som lämnar anläggningen och
omklädningsrummen sist av alla.
Insläpp och verksamhet får inte påbörjas förrän ledaren kommit.
Ledaren ansvarar för sin grupp både på och utanför planen vid träning och match.
Ledaren ansvarar för att gällande ordningsregler följs.
Ledaren ser till att träningen avslutas i tid och att inga obehöriga kommer in i lokalen.
Kontrollera att:
- Allt material är återställt på anvisad plats
- Papper och annat skräp inte ligger kvar på golven
- Fönstren är stängda
- Ljuset är släckt
- Dörrar är låsta
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