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UTLEIEREGLEMENT FOR VATNESTRØM FLERBRUKSHUS
1. Alle som ønsker å leie flerbrukshuset må ta kontakt med leder av Vatnestrøm oppvekstsenter.
2. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge utleiereglementet for flerbrukshuset. Leietaker plikter
også å sette seg inn i flerbrukshusets nødutganger og alarmplaner (brann, skade).
3. Oppvekstsenterets arrangementer har 1. prioritet på bruk av flerbrukshuset. Andre arrangementer
utgår ved sammenfall. Flerbrukshuset leies ikke ut i juli måned.
4. Forhold som ikke er avklart i utleiereglementet, avgjøres av rådmannen eller den hun bemyndiger.
Ansvar:
1. Alle leieforhold skal ha en voksen ansvarlig leder. Ansvarlige ledere har ansvaret for at
ordensreglene blir overholdt. De skal være først på plass, og de skal forlate og låse av benyttede
rom som sistemann etter å ha registrert at alt er i orden. Ansvarlige ledere skal også melde inn
feil, mangler eller skader på bygget i notisbok som ligger i utstyrslageret.
2. Leietaker er til en hver tid ansvarlig for ro og orden i og omkring flerbrukshuset og tilhørende
bygninger.
3. Ansvarlig leder må påse at alt utstyr settes tilbake på riktig plass. Skolens undervisningsmateriell,
innbo og utstyr kan kun benyttes etter særskilt avtale. Større inventar som bandsag,
steinslipemaskiner og video- og datautstyr kan kun leies ut til personer som har kjennskap til og
som er vant til å bruke slikt utstyr.
4. Leietaker er ansvarlig for å påse at ikke andre deler av skoleanlegget enn det som er avtalt blir tatt
i bruk. Denne må også sørge for at uvedkommende ikke slipper inn i lokalene.
5. Leietaker er ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som oppstår ved uforsiktig bruk av
flerbrukshuset. Eventuelle skader medfører erstatningsansvar.
6. Enkeltpersoner, foreninger eller grupper av foreninger som ikke overholder reglementet kan
nektes leie av flerbrukshuset.
7. All form for utleie er basert på et tillitsforhold mellom utleier og leietaker. Begge parter vil gjøre
sitt beste for at leieforholdet skal kunne avvikles uten noen form for problemer.
Orden:
1. All bruk av røyk, alkohol og andre rusmidler i flerbrukshuset er strengt forbudt!
2. I gymsalen må kun innesko som ikke setter merke i gulvet benyttes.
Det gjøres unntak for dette punktet når gymsalen er i bruk til arrangementer der annet skotøy vil
være naturlig.
3. Alt utstyr som blir brukt under trening og arrangementer i gymsalen må settes riktig på plass etter
bruk. Apparater må ikke slepes over gulvet.
4. Idrettsutstyr som benyttes utendørs må ikke benyttes i gymsalen.
5. Fotballspill skal skje på idrettsplassen og ikke på asfaltert gårdsplass.
6. Ved bruk av stoler og bord, må disse tørkes av før de stables og settes på plass igjen.
7. Ved mindre arrangementer skal benyttede rom luftes, feies rene og om nødvendig vaskes.
Søppel tømmes i container ved fotballbanen.
8. Kjøkkenutstyr som blir brukt må vaskes opp og stimes etter bruk.
9. Feil og mangler skal rapporteres til utleier.
10. Forlat bygget i samme stand som det ble inntatt.
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