INFOSKRIV OVERNATTING

Hjelp oss med å beholde det gode forholdet vi har til alle skolene vi leier! Baldus Cup vil ikke
være gjennomførbart uten muligheten for innkvartering ved skolene i byen. Dette er et
samarbeide vi ønsker å ta var på. Derfor må våre gjester følge det reglement som til enhver
tid gjelder.
1.Innkvartering på skolene er ikke mulig før kl.17.00. Kun de rom/saler/områder som på forhånd er
tildelt skal benyttes. Tar bilde av klasserommet før dere flytter på pulter og stoler, klasserommene
skal være slik de var ved ankomst. Opphold/benyttelse av andre deler av skolen er ikke tillatt.
2. Det er forbudt å parkere på skolegårdene. Anleggene skal i sin helhet være en bilfri sone, dette
er nødvendig med tanke på deres og deltakernes sikkerhet ved brann eller andre hendelser. Bilister
henvises til parkeringsplassene på skolene.
3. Ballspill og andre uteaktiviteter må ikke forekomme etter kl. 22.00. Ballspill, bruk av
skateboard/rulleskøyter innendørs er naturligvis ikke tillatt.
4. Tenk på beboerne i området. Bruk ikke snarveier gjennom boligområder.

5. Dusjanlegg skal rengjøres etter bruk. La ikke vannet stå og renne uten at dusjen er i bruk.
6. Det skal være ro på skolene senest kl. 23.00. Husk at laget i naborommet kanskje har tidlig kamp
neste dag.
7. På søndag skal alle sjekke ut av skolen før kl.14.00, pga. rengjøring og klargjøring for skolebruk.
Før dere forlater skolen skal skolevakt kontrollere at rommene er i orden og er slik de var ved
ankomst. Ved behov kostes gulvet.
8. Søppel skal legges i sekker og plasseres ved søppeldunkene/utgangsdør. Søppelsekkene skal
knytes slik at ikke noe flyter utover. Forsøpling utendørs må heller ikke forekomme uten at det blir
ryddet skikkelig opp.
9. Når dere forlater overnattingsstedet skal det være i den stand man selv ønsker å finne det. Det er
ikke tillat å skrive/male på whitboard/tavler og forsyne seg med ting (f.eks. kakao, kjeks og kaffe)
som står i klasserommene.
10. Deres klubb er ansvarlig for ting som ødelegges. Eventuelle ødeleggelser blir belastet klubben.
11. Brannalarm gis med skoleklokken. Ved alarm skal alle gå ut den nærmeste utgangsdøra. La alt
utstyr ligge igjen, lukk dører og vinduer på rommet når det forlates. Spillerne må informeres om
dette og lagleder må på forhånd ha gjort seg kjent med korteste vei ut!
12. Det kreves at det bor minst 1- en lagleder sammen med laget på overnattingsstedet. Det må
også alltid være 1-en voksen tilstede mens laget er på overnattingsstedet.
Vi gjør vårt beste for at dere skal få et trivelig opphold, og ønsker alle lag lykke til!

