Information och regler gällande
event i relaxavdelningen
Vad som gäller för själva eventet
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Du som hyr simhallen har fullt badansvar för dig själv och dina
gäster. Personal finns på plats som du kan fråga om det är något
du undrar över gällande exempelvis musikanläggningen, hur du
brygger kaffe eller liknande. Kaffe, musik och liknande sköter du
som hyr simhallen och dina gäster själva.
Du betalar eventet 30 dagar innan det äger rum. Bokas eventet
mindre än 30 dagar i förväg ska det betalas så fort som möjligt.
När du betalar ditt event får du ett papper (pappret du läser nu)
med regler och information som du ska skriva under och lämna
till personalen på kalaset.
Du tar själv med det som skall drickas och ätas. Eventuell
kvarglömd mat och dryck kastas av simhallen.
Det får inte finnas levande ljus, glas- eller porslinsföremål inne på
relaxavdelningen.
Alla som vistas på relaxavdelningen ska vara ombytta till
badkläder eller t-shirt och shorts.
Uppstigning senast 15 minuter före hyrestidens slut.
I övrigt gäller de vanliga badreglerna som vi har i simhallen. Det är
exempelvis inte tillåtet att äta eller dricka i vattnet eller bastun, att
bada med tuggummi eller snus i munnen, att springa i
anläggningen eller att klättra på bassängens kanter.
Du som har eventet plockar undan efter dig och dina gäster och
kontrollerar att spis och kaffebryggare är avstängda när du går.
Personalen öppnar och låser efter er.

Information och regler gällande
event i relaxavdelningen
Information och regler för att hyra själva lokalen
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Anmälan görs till personalen i simhallen.
Kontrollera var nödutgångar och brandredskap finns och hålla
nödutgångar fria.
Kontrollera hur många som får vara i lokalen och se till att ni inte
blir fler än max antal.
Kontrollera skicket på lokalen, möblerna och utrustningen före
och efter eventet.
Rökning är förbjuden i simhallen.
Att ta med djur är förbjudet.
Vid avbokning senare än fem dagar innan eventet får du betala
en avbokningsavgift. Avgiften är det samma som halva priset för
att hyra lokalen.
Om det inte städas eller om något förstörs kan du bli
ersättningsskyldig.

Jag (namn)...................................................har den…..........(datum)
blivit informerad om vilka regler som gäller när jag hyr simhallen för
barnkalas.
Underskift:........................................................................................
Namnförtydligande:..........................................................................

