Reglement for bruk av
kommunale idrettsanlegg
Generelt reglement


Den ansvarlige for aktiviteten (over 18 år) skal sette seg inn i anleggets HMS,
alarmplan, branninstruks og reglement før anlegget tas i bruk, og har det
overordnet ansvaret for at dette blir fulgt. Alarmplan og branninstruks finnes på
oppslag i hvert enkelt anlegg og ansvarlige for aktivitet plikter å ta kontakt med
driftspersonalet for en eventuell gjennomgang. Nye brukere må foreta en
gjennomgang med driftspersonalet før anlegget benyttes.



Den ansvarlige for aktiviteten (over 18 år) skal være tilstede under den tildelte
tiden og er ansvarlig for:
-

at løse mål og annet løst utstyr er sikret på en forsvarlig måte før det tas i
bruk

-

at aktivitetsflaten/lokalene ryddes etter bruk og utstyr settes på plass, som for
eksempel baneskiller, mål og tjukkaser

-

at garderobene er ryddet etter bruk

-

å ivareta sikkerheten rundt brukerne og bruken av utstyr i idrettsanleggene

-

at de som er tilstede har nødvendig kunnskap i førstehjelp, og at oppdatert
førstehjelpskoffert er tilstede under aktivitet



Hvis uhell oppstår skal driftspersonalet varsles, og skademelding fylles ut.



Brukerne av anlegget får tilgang til anlegget tidligst 15 min før tildelt tid starter, og
må være ute av anlegget senest 15 minutter etter tildelt tid.



Lokalene lånes/leies ut med det utstyret som er tilstede, og i den stand det
befinner seg i ved overtagelse.



Utstyr og inventar som ikke er i forskriftsmessig stand, skal meldes til
driftspersonalet umiddelbart. Utstyr og inventar som ødelegges på grunn av
uvettig bruk skal erstattes av bruker, og skal meldes til driftspersonalet
umiddelbart etter låne/leietidens slutt.
Mangler ved idrettsanlegget meldes i VOF (Varsel om Feil) på kommunens
hjemmesider - www.stavanger.kommune.no/vof



Ved arrangement/kamp skal arrangøren selv sørge for nødvendig mannskap til
rigging, rydding og vakthold.



Tyggegummi, mat, brus/kaffe og snus skal ikke medbringes og nytes på
aktivitetsflaten.



Stavanger kommune har totalforbud mot rusmidler/alkohol i alle kommunale
idrettsanlegg.



Stavanger kommune har ikke ansvar for verdisaker.



Gjenglemte gjenstander oppbevares i 7 dager.



Brukere plikter å rette seg etter driftspersonalets henvisninger og instrukser, samt
anleggets skilting.



Fotografering og filming er ikke tillatt uten tillatelse i dusj og garderober.



Barn under 16 år har ikke adgang til badstuen uten følge med voksne.



Det er ikke tillatt å fremleie tiden som er tildelt.



Det skal ikke gjøres endringer på de kommunale anleggene, uten godkjenning fra
Stavanger kommune.



All tid utover tildelt treningstid må søkes om via aktivby.stavanger.kommune.no,
og tid som ikke skal benyttes avbestilles i AktivBy.

