Tältuthyrning
Tälten uthyres genom föreningen och endast till föreningens medlemmar.
Vid behov av att hyra tältet utan medlemskap eller som annan förening
måste det hyras av någon som är medlem i Halörs FFF.
Bokningen är bindande och det finns inte möjlighet att avboka sent.

Personen som står som hyresman är personligen ansvarig för att
ordningsreglerna kommer att följas samt för eventuella skador på Halörs
FFF egendom. Genom att betala in hyres kostnaden godkänner man
personligen att till fullo betala alla skador som uppkommit under
hyrestiden. Som information i detta gäller det komplett tält och dess
innehåll samt övrigt på hela området.
Hyrestiden för detta är från kl 12,00 startdagen till kl 12,00 dagen efter.
Vid hyres tidens slut skall det vara städat och undanplockat samt att alla
sopor skall vara bort transporterade.
Vid bokning av tältet måste man ange namnet till medlemmen som skall
vara hyresman samt tel nummer & mailadress till denna för att föreningen
i god tid skall skicka över inbetalningskort samt reglerna för uthyrningen.
Tälthyran skall vara bet minst en vecka innan hyres dagen tillsammans
med en deposition på ytterligare 1000 :- för att säkerställa att det kommer
att städas och plockas undan i tid. Om det inte är klart till utsatt tid är
depositionen förverkad och kommer att betalas ut till den som måste
åtgärda detta.
Har man skött alla sina åtaganden kommer depositionen att återbetalas
snarast efter hyres datumen.

Ordningsregler vid uthyrning av tält till medlem
1. Dukning och iordningställande får ske från kl 12,00
uthyrningsdagen.
2. Eventuell musik- och ljudanläggning sätta på plats av
föreningen utsedd person.
3. Endast föreningens musik- och ljudanläggning får användas
i tältet.
4. All typ av musik eller sång måste upphöra senast kl 24.00.
5. Inga grillar eller andra uppvärmningsapparater får användas i
tältet.
6. Iordningställande efter användandet skall vara färdigt kl 12,00
dagen efter. I detta ingår att torka av bord och stolar så inga
fläckar finns. Sopa av golvet i tältet samt att se till att
toaletterna är rena och fräscha. Transportera bort alla sina
sopor ifrån området och inte kasta det i sopkärlen som finns på
området.
7. Håll rent och snyggt inom hela vårt område!
8. Inga bråk eller störningar får förekomma.
9. Ansvarig är medlem som lånat tältet.

Styrelsen för Halörs Fritidsfiskareförening & ansv tältuthyrare.

