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Vår beteckning
Er beteckning

Villkor för upplåtelsen:
Hyresvärden ansvarar inte för förkomna effekter och värdeföremål inom
anläggningen.
Hyresgästen samt medspelare ansvarar för att följa de ordningsföreskrifter som
finns. De anvisningar som lämnas skall noggrant efterföljas. Hyresgästen är ansvarig
för att anläggningen med tillhörande egendom inte missbrukas. Skulle skada
uppkomma genom hyresgästens eller dennes medspelares förvållande, är
hyresgästen ersättningsskyldig.
All användning av venetiansk terpentin, harts, klister och liknande samt förtäring
av alkoholhaltiga drycker inom lokalerna är förbjudet.
Lokalen får inte nyttjas av hyresgästen för annat ändamål än som angivits i detta
kontrakt.
Hyresvärden förbehåller sig rätten att disponera lokalen för annat ändamål såsom
tävlingar, uppvisningar, möten, utställningar mm på abonnerad tid. Hyresgästen
skall då underrättas minst 5 dagar i förväg. För sådan disponerad tid debiteras
hyresgästen ingen avgift. Ev reglering av erlagda avgifter sker påföljande månad.
Vid återbud från hyresgästen skall detta meddelas Kultur & Fritid med 1 veckas
varsel i annat fall debiteras full avgift.
Detta kontrakt får inte överlåtas utan hyresvärdens medgivande. Dock får
hyresgästen tillfälligtvis överlåta abonnerad tid på annan. Då gäller den ordinarie
hyresgästens ansvarsförhållande.
Helgdagar och helgdagsaftnar hålls anläggningarna stängda.
Bryter hyresgästen mot givna föreskrifter i detta kontrakt, har hyresvärden
omedelbart rätten att säga upp kontraktet. I annat fall gäller 1 månads
uppsägningstid.
Om skada uppkommit skall ledaren omedelbart efter passet meddela detta till
skolans vaktmästare eller till Kultur & Fritid.
Ledare skall tillse att materielen återställs på rätt plats.
Ledare skall tillse att belysning släcks och duschar stängs av innan lokalen lämnas.
tfn
fax

Bilparkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser i anslutning till resp.
lokaler.
Specialbestämmelser för skolans lokaler:
Ansvarig ledare för gruppen måste finnas (namn och tel. nr).
Ledare kommer först och går sist. Missbrukas detta tillämpas avstängning.
Härmed intygas att jag som kontraktsansvarig är införstådd med villkoren för upplåtelsen och förbinder mig att följa dessa.
Jag samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för betalningsrutiner samt bokning på schema.
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