Ordensregler for bruk av Neskollenhallen
1. Hvert treningsparti skal ha sin ansvarlige leder tilstede før hallen tas i
bruk.
2. Leietaker er selv ansvarlig for verdisaker og klær som ligger i
garderobene.
3. Frottering etter dusj skal foregå i dusjrommene. Husk å påse at dusj er
stengt etter bruk.
4. Kun godkjent idrettsfottøy er tillatt brukt i hallen. Piggsko, utesko,
fotballsko med knotter og joggesko som sverter tillates ikke.
5. Kun vannløselig klister er tillatt i hallen, og klister skal kun påføres ved
anviste plasser.
6. Det er forbudt å kaste/sparke ball i garderober og korridorer. Det er kun
tillatt med innefotball ved fotballtrening.
7. Røyking er kun tillatt på anvist plass utenfor hallen.
8. Det må vises varsomhet ved bruk av hallens materiell og utstyr. Alt
materiell skal settes på plass etter bruk.
9. Alle brukere av hall og garderober skal påse at det ikke ligger igjen ting i
garderober eller hall. Det er ikke lov å ta med mat inn i hallen. Eventuell
søppel skal fjernes etter bruk.
10.Den oppsatte timeplanen skal følges. Ingen må ta hallen i bruk før tildelte
tid. Vis respekt for andres treningstid.
11.Alle forandringer vedr. leietid (avlyst trening, kamper som utgår,
enkelttimer som overdras til andre lag osv.) skal meddeles kulturkontoret
så raskt som mulig.
12.Leietaker er ansvarlig for all skade på bygning, inventar og materiell,
såfremt det ikke kan sies at skaden skyldes slitasje. Rapport om skade må
straks meldes til vaktmester.
13.Tilrigging av idrettsutstyr samt eventuelt sitteplasser for publikum må
leieren selv sørge for etter anvisning av vaktmester. Tid for tilrigging og
rydding betraktes som leietid.
14.Publikum har bare adgang til anviste plasser, ikke til selve spillebanen og
garderobene.
15.Leietaker må ikke gjøre avtale om reklame i hallen uten godkjenning fra
etat for kultur og fritid.
16.Alle anvisninger fra vaktmester og andre ansvarlige må følges.
17.Gjentatte brudd på ordensregler kan føre til oppsigelse av inngått
leieavtale.
Personer som kan kontaktes vedrørende hallen
Vaktmester Ole Mattisbråthen 905 44 604

