Bokning av klubbstuga, campingplats och/eller planer
Medlemmar och SBK-organisationer
Medlemmar, avelsavdelningar eller andra som vill boka klubbstugan och/eller planer för träffar,
träning eller fest i organiserad form ska skriftligen tillskriva styrelsen som fattar beslut i frågan.
I bokningsansökan skall anges vilken verksamhet som ska bedrivas. Notera att vi INTE beviljar
bokning av stugan till verksamhet som kan ha konkurrerande syfte. Styrelsen sammanträder
första måndagen i varje månad (förutom juli månad då sammanträde ej äger rum).
Hänsyn ska tas till övriga arrangemang och kurser vid det aktuella tillfället. Var vänlig visa
hänsyn och vänligt bemötande mot alla som besöker vårt klubbområde även om du bokat stugan.
Kom ihåg att ALLA har rätt att träna även när det är uthyrt!
Kök och utrymmen i klubbstugan ska alltid lämnas i sådant skick att ex. kurser kan hållas
utan olägenheter, dvs. packning och ev. sovplatser ska stuvas undan dagtid och
kök/matplatser iordningställas efter t.ex. avslutad måltid. Speciella matlagnings- och
förvaringsregler gäller, se bilaga 1.
Kontorsutrymmen och telefon ingår inte i bokningen. SBK-tävlingsmaterial får ej användas
(inlåst).
Alla utrymmen ska städas av den som bokat stugan och sopkärl ska tömmas. Det åligger den som
bokat klubbstuga och/eller planer att meddela kökskommitté, HUS och i förekommande fall andra
berörda. Camping, uppställning av husvagn/husbil ska ske på anvisad plats. Inga el-platser finns
för närvarande.
Priser: Betalning sker till bankgiro konto 646-6148 eller Swish nr 123 319 60 86 (OBS
inbetalningskort skickas inte ut).
Camping: 100:-/dygn & ekipage + 25:-/person om man är fler än 2 personer.
Tillgång till dusch och toalett från stugans utsida.
Övernattning i stugan: 100:-/dygn & person.
Kostnad för stuga: 600:-/dygn (OBS! Flera grupper kan boka samtidigt).
Observera att påbörjat dygn = 1 dygn! (Ex: Start fre kl.18.00 med slut sön kl.16.00= 2 dygn)
Bristfällig städning efter uthyrning kommer att faktureras, kostnad 800 :-/tillfälle.
Styrelsen för SBK:s Halmstadavdelning, Halmstad 2019-06-04
Jag/vi önskar boka:
Stuga, från………..…………/………kl…………..till………………/……………kl…………
Camping, från………………/………kl…………..till………………/……………kl…………
Plan …..., från………………/………kl…………..till………………/……………kl…………
Verksamhet: …………………………………………………………………………………….
Halmstad: ……./…….201_____
Namn: …………………………………….……………………………Tel:……………………

