Overnatning i Sport & Event Park Esbjergs lokaler
Godkendte folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune kan ansøge om midlertidig overnatning i Sport &
Event Park Esbjergs lokaler uden beregning. Ansøgningen skal indsendes skriftligt til bookingpostkassen
booking@sepe.dk senest 3 uger før arrangementet, hvor følgende oplysninger skal fremgå:
 Foreningens navn
 Kontaktperson i forbindelse med arrangementet
 Start- og slutdato
 Starttidspunkt første dag
 Sluttidspunkt sidste dag
 Angivelse af formål, lidt omkring programmet
 Deltagerantal (det maksimale antal overnattende)
 Ønsket overnatningssted samt angivelse af lokaler
Modtager SEPE ikke ansøgningen om overnatning rettidig, kan foreningen ikke være sikker på
overnatningen kan godkendes.
Når ansøgningen er indsendt, bliver den behandlet af SEPEs bookingafdeling, hvis lokalet er ledigt sendes
en bekræftelse til foreningen. Sport & Event Park Esbjerg søger herefter om tilladelse til midlertidig
overnatning ved Brand & Redning, hvis denne godkendes sendes godkendelsen til foreningen.
Foreningen er forpligtet til at aftale gennemgang af lokalerne med den ansvarlige for anlægget senest én
uge før arrangementet. Sker dette ikke, kan foreningen ikke være sikker på overnatningen kan godkendes.
Foreningen er ligeledes forpligtet til at efterlade lokalerne i en sådan stand, at de uden problemer kan
benyttes af næstkommende bruger. Lokaler skal således efterlades med borde og stole på deres
oprindelige plads, affald er smidt ud, lokaler, gangarealer samt udenoms arealer er efterladt pæne og
ryddelige. Kan det efter overnatningen konstateres, at foreningen ikke har overholdt dette, kan foreningen
modtage en regning for ekstra rengøring.
Skulle det mod forventning konstateres at genstande er ødelagt i forbindelse med overnatning, kan
foreningen blive holdt erstatningsansvarlig og således modtage regning for udbedring/nyindkøb.
Det kan ikke forventes, at Sport & Event Park Esbjerg stiller affaldscontainer til rådighed for afskaffelse af
foreningens affald. Såfremt det viser sig nødvendigt med en ekstra tømning som følge af overnatningen,
kan foreningen forvente at modtage en regning.
Gældende regler for brug af Sport & Event Park Esbjergs lokaler er ligeledes gældende ved overnatninger.

