Ordensreglement for indendørshaller i Sport & Event Park Esbjerg
For at alle kan få en god oplevelse ved brug af vores faciliteter, har vi følgende retningslinjer for
benyttelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Det er ikke tilladt at benytte faciliteterne uden tilladelse (booking).
Benyttelse skal ske under opsyn af en ansvarlig leder.
Det påhviler den lejende forening eller arrangør, at sørge for ro og orden og på
forlangende indsætte kontrollører.
Rygning er ikke tilladt indendørs på Sport & Event Park Esbjergs anlæg.
Fodtøj, der anvendes udendørs, må ikke benyttes i faciliteter, hvor indendørs fodtøj er
påkrævet.
Det er forbudt at spille bold i forhal, omklædningsrum, gange med videre.
Mad og drikke må ikke medbringes i Sport & Event Park Esbjergs haller uden forudgående
aftale (udøvere må gerne medbringe en lettere forplejning under aktivitet).
Mad og drikke købt i cafeen kan nydes i cafeen, på de i området opstillede bænke, i
mødelokaler eller på tilskuerpladser.
Glas, flasker og andet service som kan splintre må ikke medbringes i hallen.
Smid affald i de opstillede affaldsspande, er spandene fulde, vil det være en hjælp hvis
dette oplyses til café-/opsynspersonalet.
Bander, madrasser, net og andet udstyr skal sættes op/tages ned indenfor brugerens
tildelte tid og af brugeren selv, med mindre andet er aftalt.
Ved brug af faciliteter til aktiviteter, hvor gulvet eller andet efterlades svinet/beskidt er det
brugerens ansvar at feje/moppe/rengøre indenfor brugerens tid, med mindre andet er
aftalt (f.eks. mopning af gulv efter badminton).
Omklædningsrummene bedes være forladt senest 1 time efter endt aktivitet, med mindre
andet er aftalt. Er man sidste aktivitet på anlægget skal anlægget forlades senest 1 time
efter endt aktivitet, med mindre andet er aftalt.
Penge og andre værdigenstande opbevares på eget ansvar.
Sluk venligst lyset, når rummet forlades.
Alle lånte/lejede faciliteter efterlades, så den næste bruger kan tage faciliteten i brug,
uden først at skulle rengøre eller rydde op.
Det er lejeren/brugeren, der kan drages til ansvar for ordensreglementets overholdelse og
er erstatningspligtig for beskadigelser af bygninger og inventar.

Hvis du overholder ordensreglementet kan alle brugere få en god oplevelse i Sport & Event
Park Esbjerg.
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