Håndbok for leietaker
Utleie av kommunale rom ved BUS og BIP
Bamble Kommune
Del I: Generell del
Del II: Bamble Ungdomsskole
Del III: Bamble Idrettspark
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Retningslinjer for booking
Rom til leie er gruppert i romgrupper. Leietaker skal følge instruksjonen innenfor aktuell romgruppe
når bookingen gjennomføres og avsluttes.
Leietaker kan laste ned eller hente utskrift av instruksjonene som tilhører egen romgruppe.

1 Generelle opplysninger
Hver romgruppe har egen instruks for leieforholdet. Se punkt under gjeldende romgruppe for
utfyllende informasjon.

1.1 Reservasjon
o
o
o

De som ikke har fått tildelt en fast leieperiode kan reservere rom i FRI5. Skjema åpnes for
leietakere etter 1. september hvert år.
Leietaker må fylle ut inn- og utsjekkskjema etter endt leieperiode.
Leieforholdet er godkjent etter at bekreftelse fra servicetorget er sendt leietaker.

1.2 Kontrakt
o
o
o

Kontrakten skal signeres før leie/låneforholdet starter
Du får tilsendt kontrakt fra servicetorget etter inngått avtale.
Utleieforholdet er gyldig når kontrakt er signert og innlevert servicetorget

1.3 Nøkkel og brikke
Hver romgruppe har egen instruks for utlevering og tilbakeføring av nøkkel og brikke. Se punkt under
gjeldende romgruppe for presis informasjon angående nøkkelutlevering.

1.4 Kvalifisering
Noen romgrupper har egen instruks for sertifisering og kurs. Se punkt under gjeldende romgruppe
for presis informasjon om hva slags kurs eller sertifisering som leietaker må inneha for å få nøkkel
utlevert.

1.5 HMS
Hver romgruppe har egen instruks for gjennomgang av HMS-rutiner. Se punkt under gjeldende
romgruppe for presis informasjon om HMS-opplæring.
Ansvarlig leietaker må ha fylt 18 år og må kunne definere en person som har ansvar for HMS og
brannvern. Ungdom kan leie BUS1 0g BUS3 så lenge de har med en voksen person som er tilstede i
bygget.

1.6 Fakturering
o
o
o
o

Bamble kommune tilbyr lag og foreninger gratis leie av kommunens lokaler
Uorganiserte leietakere og ikke-kommunale foreninger betaler gitte satser
Utlån av kulturlokalene ved BUS skal være gratis for kommunens barn og unge, selv uten
organisering
Se vedlegg for prisliste for leie av kommunale bygg

1.7 Rydding og tilbakelevering
o

Det er leietakers ansvar å rydde opp etter gjennomført leie.
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o
o

Leietaker skal rapportere status på rommet, via Forms - når leien starter og kvittere ut status
når leien avsluttes
Det utføres ikke renhold i helgene. Ved utleie i helgene kan leietaker avtale med
servicetorget om å få tilgang til nødvendig rengjøringsutstyr

1.8 Generelle opplysninger til leietaker
o
o

Leietaker får beskjed om detaljer om alarmer, særlig etter kl. 22:00 og helg
I helgene om vinteren, må leietaker utføre snømåking ved behov
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Rom ved Bamble Ungdomsskole

Utleierommene ved Bamble Ungdomsskole er delt inn i 4 romgrupper. Alle rom i samme romgruppe
leies ut under like regler og instrukser.
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2 Romgruppe BUS1 – Musikkrom og band-rom ved Bamble
Ungdomsskole

Band-rom 1

Band-rom 2

Stort band-rom

Inntil 7 personer
Små grupper eller enkeltpersoner
Komplett utstyr
Band og PA
Trommesett, el-piano, gitar og bass med forsterker
Mikrofoner og kabler
Skjerm

Inntil 15 personer
Små grupper eller enkeltpersoner
Komplett utstyr
Band og PA
Spesialisert trommeutstyr
El-piano, gitar og bass med forsterker
Mikrofoner og kabler
Skjerm

Lyd og filmstudio

Musikkøvingsrom

Lydstudio
Filmstudio
Ikke egnet til øvingsrom
Kommuniserer med alle øvingsrom

Inntil 15 personer
Små grupper eller enkeltpersoner
Komplett utstyr
Band og PA
Trommeutstyr
El-piano, gitar og bass med forsterker
Mikrofoner og kabler
Skjerm

Foto: Jiri Havrann
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2.1 Booking
o

BUS1 er tilgjengelig tidsrommet 16:00 – 22:00 samt helger, bookes i Fri 5

2.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BUS1 utdeles av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet av en person over 18 år - og returnert til Servicetorget.

2.3 Nøkkel og brikke
Nøkkel og brikke til rom i romgruppe BUS1 utleveres i kiosken ved svømmehallen. Voksen
kontaktperson må vise til bekreftelsesepost for å få utlevert rett nøkkel og brikke. Alle nøkler og
brikker er markert med et nøkkelnummer. Ved avslutting av leieperioden, legges nøkkel og brikke i
kiosken innen klokken 22:00. Innlevert nøkkel kvitteres ut.

2.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o

De som er tilhørende i Bamble Kommune har gratis leie så lenge de er under 18 år.
De som er tilhørende i Bamble Kommune og er over 18 år, må betale
Alle utenfor Bamble kommune må betale

2.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres
Manglede tilbakelevering av nøkkel eller brikke faktureres med 500.-

2.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o

Innesko er påbudt
Mat og drikke er forbudt
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Søppel må tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden
Barn og unge må ha med seg en medfølgende voksen når BUS 1 leies, denne personen er
ansvarlig for hent av nøkkel og underskrivelse av kontrakt

2.7 Kvalifisering
o
o

Skoleelever får opplæring på skolen
En ansatt ved Ung Kultur Bamble tar seg av henvendelser fra leietakere. Leietakere som skal
ha tilgang til øvingsrom kontakter Ung Kultur Bamble for gjennomgang av rom. Ansatt vil
vurdere leietager sitt kompetansenivå, før de får tillatelse til å leie rom i Romgruppe BUS1
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3 Romgruppe BUS2 – Frittstående musikkbinger på Rønholt og
Stathelle
Musikkbinge Rønholt

Musikkbinge Stathelle

Inntil 7 personer
Små grupper eller enkeltpersoner
Komplett utstyr
Band og PA
Trommesett, el piano, gitar og bass med forsterker
Mikrofoner og kabler
NB: Ingen tilgang til toalett eller vann

Inntil 7 personer
Små grupper eller enkeltpersoner
Komplett utstyr
Band og PA
Trommesett, el piano, gitar og bass med forsterker
Mikrofoner og kabler
NB: Ingen tilgang til toalett eller vann

Foto: Anne Hvål
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3.1 Booking, i prioritert rekkefølge
o

BUS2 er tilgjengelig i tidsrommet 14:00 – 22:00, samt helger - bookes i Fri 5

3.2 Kontrakt
Du får tilsendt kontrakt fra servicetorget etter inngått avtale. Leieforholdet er gyldig når kontrakten
er underskrevet og returnert til ansvarlig for musikkbingene.

3.3 Nøkkel og brikke
o
o

Rom i romgruppe BUS2 krever brikke
Vaktmester ved respektiv skole leverer nøkkelbrikke ut til foresatte

3.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o

Innbyggere i Bamble Kommune har gratis leie så lenge de er under 18 år.
Innbyggere i Bamble Kommune over 18 år, må betale
Alle utenfor Bamble kommune må betale

3.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres
Manglede tilbakelevering av nøkkel eller brikke faktureres med 500.-

3.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o

Innesko er påbudt
Mat og drikke er forbudt
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Leietaker sjekker inventarliste
Brudd på regler meldes til servicetorget
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden
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4 Romgruppe BUS3 – Aktivitetssal ved Bamble ungdomsskole
Aktivitetssal/Aktivitetssal
PA anlegg
Trådløse mikrofoner
Speil
Prosjektor
Black Box
Aktivitetssalen kan romme opp til 120 personer, men leies ikke ut til selskapeligheter.

Foto: Jiri Havrann

4.1 Booking
o

Aktivitetssalen er ledig for booking i tidsrommet 16:00 – 22:00 - samt helger, bookes i Fri 5

4.2 Kontrakt
Du får tilsendt kontrakt fra servicetorget etter inngått avtale. Leieforholdet er gyldig når kontrakten
er underskrevet og returnert til Servicetorget.

4.3 Nøkkel og brikke
Brikke til rom i Romgruppe BUS3 utleveres i kiosken ved svømmehallen. Voksen kontaktperson må
vise til bekreftelsesepost for å få utlevert rett nøkkel og brikke. Ved avslutting av leieperioden, legges
nøkkel og brikke i kiosken innen klokken 22:00. Innlevert nøkkel kvitteres ut.

4.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o

De som er tilhørende i Bamble Kommune har gratis leie så lenge de er under 18 år.
De som er tilhørende i Bamble Kommune og er over 18 år, må betale
Alle personer utenfor Bamble kommune må betale
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o
o

Lag og foreninger med registrert organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert
i foreningsregisteret i Bamble kommune, kan leie Romgruppe BUS3 gratis
Alle organisasjoner utenfor Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må betale

4.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres
Manglede tilbakelevering av nøkkel eller brikke faktureres med 500.-

4.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Innesko eller dansesko som ikke etterlater merker på dansemattene er påbudt
Leietaker mopper over gulvet etter endt bruk og etterlat rommet rent og ryddig.
Mat og drikke er forbudt
Leietaker fyller ut skjema i Forms, etter endt leieperiode
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Faste leietakere kan få beholde brikke i en periode
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden
Leietakere under 18 år må ha med seg en voksen vakt som er tilstede under leietiden
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5 Romgruppe BUS4 – Kultursalen
Kultursalen

Backstage (Romgruppe i BUS1, må leies separat)

Se egen inventarliste

Studio
Øvingsrom 1, 2 og 4

Mat og Helse 1, 2 egt. - vest

Kantineområde - Aula

Kontakt servicetorget for spesifikk avtale

Et areal som også benyttes av andre som beveger seg
i skolens rom

Foto: Jiri Havrann
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5.1 Booking
o

BUS4 er tilgjengelig for booking i Fri5: mandag, onsdag, fredag etter skoletid, samt helg.

5.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BUS4 utleveres av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet og returnert til Servicetorget.

5.3 Nøkkel og brikke
Nøkkel og brikke til Romgruppe BUS4 hentes hos vaktmestertjenesten, samtidig med omvisning,
HMS-gjennomgang og opplæring i hoveddør og rømningsvei. Brikke leveres tilbake til
vaktmestertjeneste jamfør inngått avtale.

5.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o
o
o

Innbyggere i Bamble Kommune som er under 18 år kan ikke leie Kultursalen alene
Innbyggere i Bamble Kommune over 18 år, må betale for leie av Kultursalen
Lag og foreninger med registrert organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert
i foreningsregisteret i Bamble Kommune, kan leie Romgruppe BUS4 gratis
Alle lag og foreninger som ikke tilhører Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må
betale
Alle leietaker må betale for bruk av ekstra utstyr

5.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres
Manglede tilbakelevering av nøkkel eller brikke faktureres med 500.-

5.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Blå skopose eller innesko er påbudt under øvelser og anbefalt ved arrangement
Mat og drikke er forbudt i kultursalen, når amfiet er ute.
Rømningsvei ut skal være lukket og skal ikke benyttes
Leietaker fyller ut skjema i Forms, etter endt leieperiode
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Det er ikke mulig å få ambulerende skjenkebevilling i kultursalen
Faste leietakere kan få beholde brikke i en avtalt periode
Leietaker må ta med søppel og kaste i egnet avfallsdunk
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden
Leietaker tar med egne batterier til trådløst utstyr

5.7 Kvalifisering
Leietaker som skal bruke teknisk utstyr må ha gjennomgått teknisk kurs. Uten teknisk kurs kan
leietaker låne salen uten lyd og lys eller med egen medbrakt lyd eller med egen innleid tekniker.
Bamble kommune har til en hver tid liste over godkjente teknikere.
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5.8 Amfiet og skyfold
Vaktmestertjenesten må ha minst en ukes varsles om bruk av amfi og skyfold

5.9 Flygel
Kulturskolen må ha minst en ukes varsles om bruk av flygel

5.10 Backstage
Backstage er rom i romgruppe BUS1. Disse må bookes i tillegg ved behov.

5.11 Mat og Helse
Kjøkken i 2 etasje kan lånes ut hvis leietaker vil tilberede enkel mat. Servicetorget videreformidler
enkle henvendelser.
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Rom i Bamble Idrettspark

Foto: Bent Viggo Salvesen

Utleierommene ved Bamble Idrettspark er delt inn i 5 romgrupper. Alle rom i samme romgruppe
leies ut under like regler og instrukser både for utleier og leietaker.
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6 Romgruppe BIP1 – Bamble Turnhall
Turnhall og fastmontert utstyr - med tilgang til
treningsrom

Lager

Romgruppe BIP4

Matter
Springbrett
Trampoliner
Turnhallen er en basishall og kan brukes til de
fleste idretter i tillegg til turn
Turnhallen er 45 x 25 meter
Interkommunal turnhall i samarbeid med
Porsgrunn kommune

Turnhallen har 3 lager. I
den grad det er kapasitet
kan deler av felles
utstyrslager disponeres
av faste leietakere
Se vedlegg for fordeling
av lager.

NB: tilgang til treningsrom
går gjennom turnhallen og
kan brukes av leietakere av
svømmehallen, idrettshallen
og turnhallen i tider de
benytter respektive haller.
Se kapittel om BIP 4 for
spesifikk informasjon.

Foto: Jiri Havrann

6.1 Booking
o
o

Sesongleie organiseres og fordeles av kulturkontoret hver vår. Fordeling gjøres etter
innkomne søknader.
Enkeltutleie bookes via Fri5

6.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BIP1 utleveres av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet og returnert til Servicetorget.

6.3 Nøkkel og brikke
Brikke til Romgruppe BIP1 hentes hos vaktmestertjenesten, samtidig med omvisning og HMS
gjennomgang. Leietaker må vise sertifiseringsbevis når nøkkel utleveres. Hvis en gruppe skal leie
18

Romgruppe BIP1, er det kun den som har sertifiseringsbevis som kan få brikke og nøkkel utlevert.
Brikke og nøkkel leveres tilbake til vaktmestertjenesten jamfør inngått avtale.

6.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o
o
o

Lag og foreninger med organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert i
foreningsregisteret, kan leie Romgruppe BIP1 gratis
Alle foreninger utenfor Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må betale. Unntak er
avtalefestet bruk med Porsgrunn kommune
Faste leietakere kan få beholde brikke og nøkkel i en gitt periode
Leietaker må være over 18 år
Lag og foreninger faktureres for eventuelle og nødvendige kurs

6.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres

6.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Blå skopose eller innesko er påbudt inne i hallen og inne i garderobene
Mat er ikke tillatt i hallen
De som leier hallene er ansvarlig for forsvarlig bruk av lydanlegget
Leietakere må sørge for tilstrekkelig vakthold under sine arrangementet
Rømningsvei ut skal være lukket og må ikke benyttes til annet bruk
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Tilgjengelig utstyr kan benyttes av leietaker. Eget utstyr må ryddes etter bruk.
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Kun vannbasert, godkjent klister kan benyttes i idrettshallen
Leietager på rydde og ta med seg gjenglemte ting
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden.

6.7 Kvalifisering
o
o
o
o

Ansvarlige personer over 18 år må alltid være til stede ved bruk av basishallen/turnhallen.
Ansvarlige personer må gjennomgå HMS/brannvernkurs med vaktmester før bruk av hallen.
Ved bruk av trampoline og trampett kreves spesielt sikkerhetskurs før bruk av utstyret.
Utstyret må være forsvarlig låst inne, hvis det ikke brukes.
Nødvendig dokumentasjon for kurs må legges fram ved tildeling av tid i hallen
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7 Romgruppe BIP2 – Bamble flerbrukshall
Flerbrukshall

Lager

Romgruppe BIP4

Ordinær hall
Ballhall
3 skillevegger
Tribune
Flebrukshallen er en idrettshall godt egent for
håndball
Idrettshallen er 45 x 25 meter

Flerbrukshallen har 7
lager. Seks av disse er
forbeholdt faste
leietakere. Lager nr. 3 er
et felles utstyrslager.
Se vedlegg for fordeling
av lager.

NB: tilgang til treningsrom
går gjennom turnhallen og
kan brukes av leietakere av
svømmehallen, idrettshallen
og turnhallen i tider de
benytter respektive haller.
Se kapittel om BIP 4 for
spesifikk informasjon.

Foto: Jiri Havrann

7.1 Booking
o

Servicetorget er ansvarlig for resterende booking av enkeltutleie

7.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BIP2 utleveres av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet og returnert til Servicetorget.

7.3 Nøkkel og brikke
Rom i Romgruppe BIP2 krever brikke. Nøkkel og brikke til Romgruppe BIP2 hentes hos
vaktmestertjenesten, samtidig med omvisning og HMS gjennomgang. Brikke leveres tilbake til
vaktmestertjenesten jamfør inngått avtale.
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7.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o
o
o

Lag og foreninger med organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert i
foreningsregisteret, kan leie Romgruppe BIP1 gratis
Alle foreninger utenfor Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må betale. Unntak er
avtalefestet bruk med Porsgrunn kommune
Faste leietakere kan få beholde brikke og nøkkel i en gitt periode
Leietaker må være over 18 år
Lag og foreninger faktureres nødvendige kurs

7.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode.
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres

7.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Blå skopose eller innesko er påbudt inne i hallen og inne i garderobene
Mat er ikke tillatt i hallen
De som leier hallene er ansvarlig for forsvarlig bruk av lydanlegget
Leietakere må sørge for tilstrekkelig vakthold under sine arrangementet
Rømningsvei ut, skal være lukket og skal ikke benyttes til annet bruk
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Tilgjengelig utstyr kan benyttes av leietaker. Eget utstyr må tas med eller låses inn etter
tildelte lagerrom etter bruk.
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Kun vannbasert, godkjent klister kan benyttes i idrettshallen
Leietager på rydde og ta med seg gjenglemte ting
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden.
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8 Romgruppe BIP3– Bamble Svømmehall
Svømmehall

Romgruppe BIP4

Badevakter
Svømmeopplæring
Utleie
Svømmetrening
Bassenget er 25 x 21 meter

Tilgang til treningsrom går gjennom turnhallen og kan
brukes av leietakere av svømmehallen, idrettshallen
og turnhallen i tider de benytter respektive haller. Se
kapittel om BIP 4 for spesifikk informasjon.

Utstyr

Lager

Visse underrom kan bookes i FRI5 (for eksempel
stepkasser og rugbymål). Det meste av utstyr er ellers
tilgjengelig.

Lager med svømmeutstyr skal være stengt. Bruk av
utstyr skal avtales med bademester i forkant, slik at
dette settes fram.

Foto: Camilla Lindgren-Aspaas
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8.1 Booking
o
o

Sesongleie fordeles av kulturkontoret årlig, etter innkomne søknader.
Svømmehallen er tilgjengelig for booking av enkeltutleie via Fri5

8.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BIP3 utleveres av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet og returnert til Servicetorget.

8.3 Nøkkel og brikke
Rom i Romgruppe BIP3 krever brikke. Brikke til Romgruppe BIP3 hentes hos vaktmestertjenesten,
samtidig med omvisning og HMS gjennomgang. Brikke leveres tilbake til vaktmestertjenesten jamfør
inngått avtale.

8.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o
o

Lag og foreninger med organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert i
foreningsregisteret i Bamble Kommune, kan leie Romgruppe BIP3 gratis
Alle utenfor Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må betale
Faste leietakere kan få beholde brikke i en gitt periode
Leietaker må være over 18 år

8.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode.
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres

8.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Man skal ikke ha sko etter slusene
Mat er ikke tillatt i hallen
De som leier svømmehallen er ansvarlig for forsvarlig bruk av lydanlegget
Leietakere må sørge for tilstrekkelig vakthold under sine arrangementet
Rømningsvei ut, skal være lukket og skal ikke benyttes til annet
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Tilgjengelig utstyr kan benyttes av leietaker.
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Leietager på rydde og ta med seg gjenglemte ting
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden.
Dykkerutstyr og kajakk kan ikke brukes i svømmehallen.

8.7 Kvalifisering
Leietaker må ha godkjent livredningskurs og må ha gjennomgått HMS-instrukser med bademester.
Papirer på godkjent livredningskurs vises uoppfordret ved brikkeutlevering.
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9 Romgruppe BIP4: Treningsrom
Treningsrom
o
o
o
o
o

o

Treningsrommet medfølger leie av Romgruppe BIP1, BIP2 og BIP3.
Man kan ikke booke treningsrom i FRI5.
Det finnes en utlånsbrikke i resepsjonen som kan lånes ut til utøvere som ønsker planlagt trening.
Treningsrommet skal brukes som et treningssenter.
Styrketreningsrommet er på ca. 80 kvm. Den innerste del av rommet har en hard og støtdempende
matte for løsvekter og vektløfting.
Apparatene er trygge å bruke for ungdom.

Foto: Jørn Heiland

Treningsrom kan ikke bookes separat, men er en tilleggstjeneste til leietakere av Romgruppe BIP1,
BIP2 og BIP3. Mat er forbudt i treningsrommet
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10 Romgruppe BIP5: Klubb - og møtelokale

Klubb og møtelokale
Klubb- og møtelokalet er et sosialt rom som kan brukes som venterom for foreldre, oppholdsrom for utøvere
eller møterom for foreninger. Møterommet kan leies ut utenfor faste leietagere sin tid. Møterommet kan
bookes i FRI5 når svømmehallen og skolen er stengt1.

Foto: Jørn Heiland

1

Hverdager mellom 14:00 – 16:00, sommerferien og i helgene før svømmehallen åpner
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10.1 Booking
o

Klubb- og møtelokale kan leies ut når svømmehallen er stengt og må bookes i Fri5

10.2 Kontrakt
Kontrakt for utleie av Romgruppe BIP5 utleveres av servicetorget. Leieforholdet er gyldig når
kontrakten er underskrevet og returnert til Servicetorget.

10.3 Nøkkel og brikke
Rom i Romgruppe BIP5 krever brikke. Brikke til Romgruppe BIP5 hentes hos vaktmestertjenesten,
samtidig med omvisning og HMS gjennomgang. Brikke leveres tilbake til vaktmestertjenesten jamfør
inngått avtale.

10.4 Regler for betaling kontra gratis leie eller lån av rom
o
o
o
o

Lag og foreninger med organisasjonsnummer og lag og foreninger som er registrert i
foreningsregisteret, kan leie Romgruppe BIP5 gratis
Alle utenfor Bamble kommune, eller uregistrerte foreninger må betale
Faste leietakere kan få beholde brikke og nøkkel i en gitt periode
Leietaker må være over 18 år

10.5 Følger ved kontraktsbrudd
o
o
o
o
o

Ved kontraktsbrudd kan leietaker miste tilgangen over en periode.
Ved små brudd får leietaker et varsel i forkant av tilgangstap
Ødeleggelser må erstattes
Utvidet renhold faktureres
Utvidet opprydning faktureres

10.6 Generelle utleieregler for romgruppen
o
o
o
o
o
o
o

Blå skopose eller innesko er påbudt
Leietaker fyller ut skjema i Forms etter endt leieperiode
Feil og mangler rapporteres til servicetorget
Rømningsvei ut skal være lukket og skal ikke benyttes
Leietager må rydde og ta med seg gjenglemte ting (gjelder alle rom)
Søppel tas med og kastes
Ingen utenforstående skal låses inn eller være til stede i leieperioden.
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