Torsdag 18. mars 2021, Ringerike

Reglement booking av Schjongshallen
Bekreftet booking godtar at reglementet under er godkjent.
Ved booking av istid i Schjongshallen må følgende regler leses, aksepteres og overholdes. Ved brudd
på reglene så sanksjoneres leietaker etter punktene nederst i regelverket.
Garderober/oppmøte:
• Garderober er tilgjengelig for leietaker 20 minutter før og -etter oppsatt istid.***
• Dør ved hovedinngangen åpnes 20 minutter før istiden, men holdes ellers stengt. Det
betyr at oppmøte utenfor hovedinngang må være senest 20 minutter før booket istid.
• Garderober skal ryddes for tape og søppel etter bruk (gebyr for utilstrekkelig ryddet
garderobe på kr 500,-)
Deltakere/ledere/foreldre:
• Maksimalt 20 utespillere + keepere på is under en booking. Er det flere enn dette må
man gjøre avtale i forkant, og prisen blir høyere.
• Foreldre kan være med inn i hallen og se på treningen, men henvises da til
oppmerkede plasser på tribunen. Forutsetter at de som skal med inn møter opp på
samme tidspunkt som deltakerne.**
Bruk av utstyr og pucker:
• Kjegler, pinner, dekk, etc. finnes tilgjengelig mellom spillerboksene og kan benyttes av
leietaker, men skal settes tilbake på plass etter bruk.
• Pucker kan lånes. Vi har 50 stk pucker tilgjengelig til utlån. Ønsker leietaker flere enn
dette må man selv ta med egne pucker. Ikke bland pucker fra ulike bøtter.
• Oppgi til klubbens representant ved ankomst hvor mange mål dere ønsker på isen.
Bruk av kjøkken og kafeteria:
• Kafeteria og kjøkken kan leies, men det forutsetter at det holdes orden.
• Kjøkken skal være ryddet og vasket etter bruk.
** Kan avvike i gjeldende covid-reglement.
*** egne bestemmelser for camper avtales i forkant.
Konsekvenser ved brudd på reglementet:
• Ved brudd på bestemmelsene over får leietakers kontaktperson en skriftlig beskjed, og
det faktureres et gebyr på kr 500,- (det gjelder også dersom brukte arealer ikke er
ryddet etter bruk).
• Ved gjentakende tilfeller av brudd på bestemmelsene så risikerer leietaker å ikke få
booke istid i Schjongshallen flere ganger inneværende sesong.
• Klubbens representant kan også gi tilsnakk underveis dersom regler i ishallen ikke
overholdes, om man ikke innretter seg dette kan istiden avlyses og leietaker må forlate
ishallen.
• Brudd på covid-reglement følger de ordinære konsekvensene.
OBS! COVID-REGLEMENT
ALLE SOM BOOKER ISTID MÅ RESPEKTERE KORONAREGLENE SOM TIL ENHVER TID GJELDER
NASJONALT, REGIONALT OG LOKALT. ALLE SOM BESØKER ISHALLEN MÅ LOGGE SEG INN MED QR-KODE
VED INNGANGEN. LAGENE MÅ SELV HA KONTROLL PÅ HVEM SOM ER PÅ TRENING OG RESPEKTERE
RÅDENE FRA SÆRFORBUND OG SMITTEVERNVEILEDERE FOR IDRETTEN.

