Ordensreglement for Atletikstadion/Kastegård 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.

Det er ikke tilladt at benytte faciliteterne uden tilladelse (booking).
Benyttelse af faciliteterne 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.
Mad og drikke må ikke medbringes på Sport & Event Park Esbjergs område 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 eller
på tilskuerpladser.
Smid affald i de opstillede affaldsspande, er spandene fulde, vil det være en hjælp hvis
dette oplyses til café-/opsynspersonalet.
Udstyr skal sættes op/tages ned indenfor brugerens tildelte tid og af brugeren selv,
med mindre andet er aftalt.
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 evt. lys, når faciliteten 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.
Atletikstadion/Kastegården kan benyttes af Esbjerg Atletik & Motion på de aftalte
tidspunkter og uden forgående aftale såfremt det ikke er udlejet til andet formål.
I forbindelse med almindelig træning må bane 1 og 2 ikke benyttes.
Vær varsom med udstyr og rekvisitter og efterlad dem efter brug på det normale
opbevaringssted.
Respekter andre brugere af Atletikstadion/kastegården.

Hvis du overholder ordensreglementet kan alle brugere få en god oplevelse i Sport &
Event Park Esbjerg.
Sport & Event Park Esbjerg, august 2011

