Fotbollsanläggningar

Hyresvillkor

Säsongen för sommarträning startar vecka 17 och avslutas vecka 40 med uppehåll
i juli månad.
Säsongen för vinterfotboll startar vecka 45 och avslutas vecka 15.
Alla anläggningar är stängda nyårsafton, nyårsdagen, midsommarafton,
midsommardagen, julafton och juldagen
Med hänsyn till väderleksförhållanden kan träningar och matcher flyttas till andra
anläggningar eller ställas in
Avbokning av enstaka träningstillfällen på säsongsbokning görs ej
Uthyrning av egen tid i andra hand är inte tillåten
Matcher spelas i första hand på lördagar och söndagar med matchstart senast
klockan 15.00. Veckomatcher spelas på egen träningstid om inte
överenskommelse om byte av tid sker med den förening som disponerar tiden.
Veckomatcher startas senast klockan 19.00
Föreningen ansvarar för att Kultur- och fritidskontoret får matchschema i god tid
innan seriestart
Ändringar för träningstider och matchtider måste meddelas i god tid till
bokningen
Kultur- och fritidskontoret har rätt att avboka tränings-, match-, eller
arrangemangstid till förmån för evenemang som lockar stor publik, samt avboka
träningstid för evenemang av mindre karaktär med intresse för norrköpingsbor
och föreningslivet. Information till berörda ska ske minst en månad innan ett
mindre evenemang och minst tre månader innan ett större evenemang. Ingen
ersättning eller annan kompensation förutom hyresbefrielse utgår till verksamhet
som avbokas till förmån för ett evenemang
Omklädningsrum kan nyttjas en timme innan match. Ett omklädningsrum per lag

Vardera parten svarar för att dennes egendom omfattas av erforderlig
egendomsförsäkring
Reparationskostnader uppkommen av skada orsakad av hyresgäst kommer att
faktureras hyresgästen
Om anläggningen inte är grovstädad när hyresgästen lämnar den, debiteras
hyresgästen för extrastädning
Överträdelse av ordningsregler kan medföra extra avgifter och/eller avstängning
Kultur- och fritidskontoret har möjlighet att säga upp kontrakt med hyresgäst som
uppenbart missköter sig. Hyresskuld kan leda till avstängning av vidare
bokningsmöjligheter

Nyttjande av Hageby IP under vintersäsong
Vid tillfällen träning inte kan bedrivas på grund av väderleksförhållanden, måste
föreningen meddela detta närmast efterföljande vardag för avbokning av tid
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