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Ordningsregler och riktlinjer för KFUM Centrals träningscenter
gällande grupper.
Lokaler och ytor som omfattas är: Träningscenter plan 1 och 2, Stora och Lilla hallen samt Snickarbacken

1. Hyresgästen/sektionsföreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga anställda, ledare och
deltagare som vistas i lokalerna, informerade om de regler som gäller.
2. Lokalerna får inte användas utan att ansvarig hyresgäst/ledare/coach är närvarande under
nyttjandetiden av försäkringsskäl. Ansvarig hyresgäst/ledare/coach ansvarar i möjligaste mån för
insläpp till lokalen.
3. Aktivitetslokalerna är endast disponibla under bokad tid och endast för avsett ändamål.
4. Hyresgäst/ledare/coach är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap,
bänkar mm som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Efter avslutad verksamhet skall
ansvarig hyresgäst/ledare/coach se till att lokalen inkl. omklädningsrum grovstädas. Det innebär:
– Papper, flaskor etc. plockas upp, eventuellt använt material återställs på sin plats.
– Om det är nödvändigt, golvet sopas eller våttorkas (t ex om man dragit in mycket grus).
Om lokalerna lämnas i sådant skick att kompletterande städning fordras debiteras ansvarig
hyresgäst/sektionsförening denna kostnad.
5. Det material som ingår vid nyttjandet av hallen är listat i inventarielista som finns i varje halls
förråd.
6. Förälder eller annan medföljare till barn/ungdom bör ej vistas i aktuell lokal i samband med barn
och ungdomsaktivitet. Av brand och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trapphus
och korridorer. Förälder eller annan medföljare hänvisas till läktare eller caféet.
7. Hyresgäst/ledare/coach har skyldighet och ansvar att följa checklista för KFUM Centrals
brandskydd.
8. Hyresgästen/sektionsföreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material
som man själv äger och använder i verksamheten.
9. Vid eventuella skador skall detta meddelas till KFUM Centrals personal eller lämna
incidentanmälan på www.central.kfum.se snarast. Om skadegörelse sker kan
hyresgäst/sektionsförening bli skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Detsamma gäller för
falsklarm till Räddningstjänsten
10. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i
lokalen.
11. I lokalerna är det inte tillåtet att använda material som ej är anpassade för inomhussalar. Det är
inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.
12. Djur får inte vistas i träningscentrets lokaler.
13. Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck (undantaget vatten) på träningsytor eller i
omklädningsrum.
14. Alkoholförtäring är förbjuden och alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som
finns uppsatta på Riksidrottsförbundets dopningslista.
15. KFUM Central ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.
16. Om hyresgästen/sektionsföreningen och eller den enskilda individen inte följer gällande
ordningsregler kan den bli avstängd från lokalen.
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