LEJEBETINGELSER.
Brugeren har ansvaret for at alle deltagere
respekterer de gældende regler.
I lejemålet er indbefattet lys, varme, bad
og rengøring, mens alle andre udgifter i
forbindelse med arrangementet er EIC
uvedkommende.
Lejeren er ansvarlig for, at Centerets ordensreglement overholdes og er pligtig til
at aflevere det lejede, bortset fra rengøring
i form af gulvvask,
i samme stand som ved modtagelsen. Ved
streger på halgulvet, efter afsmittelige såler, faktureres fjernelsen af disse særskilt.
Lejeren hæfter for beskadigelse på bygninger og inventar i tidsrummet for benyttelsen.
I forbindelse med såvel træning som turnering, vil hallens personale klargøre hallerne
med rekvisitter til de idrætsgrene der skal
udøves i den første time.
Ved senere skifte af idrætsgren, hvor der
ønskes/kræves andre rekvisitter, skal den
afdeling der forlader hallen selv fjerne evt.
rekvisitter i egen træningstid,
og den afdeling der overtager hallen selv
opstille evt. rekvisitter i egen træningstid. I
begge tilfælde hjælper hallens personale
hvis det er muligt.
Efter hver træningstime er træneren/lederen ansvarlig for oprydning af bolde, redskaber o. lign..
Centerets café drives på betingelser, der
gør, at evt. forplejning i forbindelse med lejen, skal leveres fra dette.
Med mindre andet er aftalt, skal betaling
ske online eller ved bankoverførsel senest
24 timer før arrangementets start.
Annullerer lejeren aftalen efter bekræftelse,
og mere end fire uger før lejemålets start,
forfalder halvdelen af lejen til betaling ved
annulleringen.
Annullerer lejeren aftalen mindre end fire
uger før lejemålets start, forfalder hele lejen til betaling ved annulleringen.

Ordensreglementer:
EIC Haller & fitness
• Personalets anvisninger skal følges.
• Halgulvene må kun betrædes efter skift til
hensigtsmæssige indesko, der ikke afsætter streger eller mærker.
• Mad og drikkevarer må ikke medtages i
hverken haller, omklædningsrum eller
gangarealer.
• Kun deltagere og ledere har adgang til
omklædningsrum og halgulve.
Omklædningsrum skal være forladt senest
30 min. efter trænings-/spilletids ophør.
• Vis hensyn i omklædningsrum. Lad kameraer og telefoner blive i tasken eller lommen.
• Til såvel træning som kampe skal der
være mindst en ansvarlig leder pr. hold.
• Baner, omklædningsrum og inventar skal
behandles så skånsomt som muligt.
I forbindelse med håndboldspil henvises til
særligt harpiksreglement.
• Lejere har ansvaret for ro og orden, og
hæfter for eventuelle ødelæggelser.
• EIC har intet ansvar for glemte eller
stjålne ting.
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