Klubb:
Lag:
Skole:
Rom:
Fjord Line Cup - Reglement for overnattende lag
1. Gjør alle kjent med branninstruks og rømningsveier slik de er skiltet på skolen.
Ved alarm er Porsgrunn Brannvesen varslet og vil rykke ut automatisk. Om en
selv oppdager tilløp til brann skal en kontakte vakt som utløser alarm. Hvis det
ikke er mulig utløser en alarm selv.
2. Ta bilde av rommet før en flytter ut stoler og pulter slik at pulter, stoler og annet
inventar satt riktig på plass etterpå
3. Hold orden på rommet og skolen forøvrig. Flytting av inventar, pianospilling etc. er
ikke lov! Ikke rør noe!
4. Det er ikke lov med fotballsko inne!
5. Det skal være absolutt ro på skolen etter kl. 23:00 på fredag og kl. 24:00 på lørdag
6. Vakt låser av rom om dere ber om dette. Lagleder må da påse at alle vinduer etc.
er lukket. Urædd Fotball tar ikke ansvar for verdisaker. Det anbefales at verdisaker
ikke legges igjen på rom, selv om rom låses av.
7. Det skal ikke låses opp andre rom en dem som er i bruk.
8. Dusj skal IKKE brukes på skolen! Garderobeanlegg på Kjølnes benyttes til dette.
9. Se- og følg egen sjekkliste for utsjekk. Vakt skal kontaktes for å godkjenne
utsjekk. Det er satt frem koster og søppelsekker som brukes ved rengjøring av
rom. Pulter og stoler skal settes tilbake slik de stod ved ankomst. Ved hærverk og
skader vil klubb bli stilt økonomisk ansvarlig.
Ved alle forhold kontaktes skolevakt. Er vakt på inspeksjonsrunde, venter en til
vakt er tilbake eller ringer telefon nummer som er oppgitt i vaktsekretariatet.
Ved alvorlige forhold turneringsledelsen i sportssekretariatet i 1.etg klubbhus

Klubb:
Lag:
Skole:
Rom:

Fjord Line cup - Sjekkliste utsjekk
Er rommet rengjort
Er søppel fjernet og satt på samleplass
Er tavlen rengjort
Er pulter, stoler og annet inventar satt riktig på plass.
(Husk ta bilde av rommet før den en flytter stoler og pulter
slik at det blir satt rett på plass!)
Sjekk at projektor/elektronisk whiteboard ikke har vært
rørt og er orden
Sjekk at annet løst utstyr er urørt og i orden
Er vask, hyller, skap og annet fast inventar i orden
Er vinduer lukket
Er rommet 100 % klart til skoledag i morgen?
Husk å låse av rommet
Forlates rommet uten at det forevises vakter vil vi i hht. turneringsbestemmelsene pålegge gebyr på
1000,- om vi finner at rommet ikke er klargjort tilstrekkelig. En vil kunne bli gjort erstatningsansvarlig
for mulige skader som oppdages

Navn lagleder: _______________________________
Signatur vakt: _______________________________

