Søknad om treningstid i Sørmarka arena sesongen 2019/2020
Søknadsfrist 1. mars 2019.

Lagets navn: .......................................................………………………………..

Lagets e-post-adresse (svar sendes hit): .............................................…………..

Kontaktperson: ........................................

E-post: ……………………………

Tlf.privat: ..................…………………..

Tlf. arbeid: .............……………….

Lagets Leder: .......................................

E-post: ……………………………

NB! Alle felt må fylles ut!

Dager

Mandag
15:00 – 22:00

Onsdag
15:00 -22:00

Fra kl.

Til kl.
Aldersgruppe og
antall.

Område i
hallen/veggen

NB! Voksne over 20 år tildeles treningstid etter 20:00.

Torsdag
15:00 -22:00

Lørdag
09:00 -10:00

Søndag
10:00 – 11:00

Ønskes leid fra dato: ..........……… Ønskes leid til dato:...........………..
Treningstider følger skoleruten. Dvs. det er ikke treningstider i høstferier, juleferie, vinterferie,
påskeferie og sommerferie

Særlige opplysninger/ Spesielle behov :
…...................……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….

Viktig informasjon: Idrettsrådene i Sandnes, Randaberg og Stavanger vil tildele tider etter
underliggende kriterier (% fordeling til kommunene) og etter type aktivitet som kan utøves. Det er
kun søknader som sendes via e-post som behandles. Alle skal få bekreftelse på at søknad er mottatt
via e-post. Arrangementer skal søkes om på eget skjema direkte til Nina Eskeland i Sørmarka Arena
og gjelder kun helger.

Vi bekrefter å ha lest og akseptert hallens ordensregler. Følges ikke disse, kan det føre til utvisning/
tap av treningstid.

Underskrift kreves på linjen under.

________________________________________________________.

Ordensregler i Sørmarka Arena
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Trening/arrangement skal kun foregå på tildelt område
Bruk rett utstyr på tildelt område
Garderober som benyttes skal kostes og ryddes før dere går
Alt utstyr skal ryddes tilbake etter trening hver dag
Ta hensyn og bidra til at «ditt» område ser greit ut. Med tanke på snus, tyggegummi, brus og
annet
søppel.
Det er 16-års aldersgrense på treningsrommet
Alle som trener på indre flate skal benytte kulvert, det er ikke tillatt å krysse
lengdeløpsbanen
Alle områder som er benyttet under trening/ arrangement, skal ryddes opp. Må Sørmarka
Arena foreta opprydding på vegne av idrettslag, vil Sørmarka Arena forbeholde seg retten til
å sende ut faktura for dette arbeidet. (minimum 500,-) (dette gjelder f.eks. fjerning av
tyggegummi, snus, matrester og utstyr.)
Vis hensyn til hverandre og andre brukere i arenaen.
Dersom område ikke blir brukt, står andre brukere fritt til å bruke det.

