SØKNAD OM SESONGLEIE LOKALER OG ANLEGG
Søker *

Stiftelsesår

Organisasjonsnummer

Epostadresse *

Adresse *

Postnr *

Kontaktperson *

Telefonnummer *

Epostadresse *

Er søker fakturamottaker *
Ja
Nei

Poststed *

Søknaden gjelder *
Høsten 2020

Våren 2021

Aldersgrupper/Lag

Ønsket dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Fra og til klokka

F.o.m. uke t.o.m. uke

Eventuelt opphold i skoleferier

Det søkes om leie av
Floren gymsal
Åttekanten gymsal
Åttekanten SFO
Hvalerhallen idrett
Hvalerhallen Kjeller’n
Hvalerhallen scene

Tilleggsopplysninger

Ved å signere dette skjemaet bekrefter jeg at alle opplysninger gitt i skjemaet er fullstendige og korrekte.

___________________________
Sted og dato

___________________________
Underskrift

Ansvarsforhold/erstatning:
Ansvarlig utleier er ikke ansvarlig for ulykker eller skader på personer, med mindre skadeårsaken utvilsomt skyldes feil
eller mangler på lokaler, anlegg eller tilgjengelig utstyr. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tyveri eller skader på
utstyr, personlige effekter og verdisaker som leietaker medbringer.
Tilleggsfaktura vil bli sendt:
Dersom alarm utløses for at leietiden eller bruk av arealet ikke blir overholdt.
Dersom lokalet ikke er forlatt i ryddig stand og dette medfører merarbeid for utleier.
Dersom utleieres eiendom eller utstyr blir påført skade på grunn av mislighold eller brudd på leieavtale.
Dersom leietaker utløser brannalarm pga uforsiktig bruk og ikke får ringt 110 og stoppet utrykning, vil kostnad for
utrykning i sin helhet faktureres leietaker.
Faktura:
Faktura vil bli sendt i slutten av hver måned.
Leietakers ansvar:
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og plassering av slukkeutstyr. Leietaker må IKKE plassere
utstyr etc. slik at det hindrer fri adgang til rømningsveier eller slukkeutstyr.
Leietaker skal opptre på en slik måte at brann ikke oppstår.
Leietaker forplikter å videreføre denne informasjonen til alle nødvendige parter hos leietaker.
Ansvarlig for arrangementer skal være fylt 18 år.
Leietaker plikter å følge ordensreglement/hallregler.
Leietaker er ansvarlig for å tilrettelegge for egen aktivitet å må ha nødvendig utstyr selv.
Ansvarlig for arrangement skal gjøre seg kjent med varslingsmuligheter og kunne fremgangsmåter for nødhjelp.
Leietaker er ansvarlig for å forlate lokalet ryddig, lys slukket og dører låst.
Bruk- og ordensregler
Alle brukere er forpliktet til å overholde gjeldene sikkerhet- og ordensregler.
Det er kun tillatt med bruk av godkjente innesko i alle treningslokaler.
Det er ikke tillatt å røyke eller nyte alkohol – med mindre arrangementet er av en slik art at det søkes om bevilgning
for dette.
Eiendeler som tilhørere byggets faste brukere er ikke tilgjengelig for leietakere, om ikke dette spesielt er avtalt.
Faste installasjoner skal IKKE flyttes.
Miljø
Hvaler kommune jobber med å redusere sine miljøpåvirkninger. Kultur & fritid er også Miljøfyrtårn. Vi ønsker derfor at
alle leietakere som benytter våre lokaler bistår oss i dette arbeidet:
Avfall: Følg opp kildesortering så langt det er mulig. Alt avfall skal tas med ut til gjenvinningsstasjonene og kastet i
riktige beholdere.
Energi: Skru av lys etter at man forlater et rom og påse at alle vinduer er godt lukket.
Transport: Vi oppfordrer til å gå eller sykle dersom det er mulig, eller at man benytter kollektivtilbud eller samkjører.
Stengning
Hvaler kommune forbeholder seg retten til å stenge anlegg av eventuelle driftsmessige årsaker.
Avbestilling
Avbestilling av leieavtalen skal gjøres skriftlig.
Vakttelefon:
Anlegget vil normalt ikke være bemannet i leietiden.
Ved akutte problemer ring Kultur & fritid på 993 78 211
Tvister i avtaleforholdet løses etter reglenen om voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004
Denne avtale returneres i underskrevet stand.

