Ordningsregler och regler för uthyrning av servicehuset 2019 Nyköpings Segelsällskap

Ordningsregler Servicehuset
samt regler vid uthyrning
Välkommen till NySS Servicehus
Ordningsregler Servicehuset
För allas trevnad håller vi snyggt och rent i huset.
Vi diskar och städar efter oss!
Rökning är förbjudet inomhus!
Tvätt av penslar och dylikt är ej tillåtet!
Personliga saker får ej förvaras permanent i huset.
Smutsiga skor tas av i entré
Tänk på brandfaran!
Öppen eld, marschaller eller liknande är inte tillåtet.
Soppor och avfall tas med hem.
Hundar är ej tillåtna
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Uthyrning av Servicehuset
Alla medlemmar har möjlighet att hyra servicehuset för privata ändamål.
All uthyrning där syftet är annat än privat, kräver styrelsens speciella godkännande.
Hyrpriset bestäms då beroende på syfte, förväntat slitage etc.
Bokning sker på kalendern som finns i servicehuset med namn och telefonnummer.
Därefter betalar man in 1000kr på nyss bankgiro 753-5305 anger sitt namn,
hyresdatum. Bokning kan tidigast ske 3 månader innan uthyrning.
Vid eventuell krock med Segelsällskapets verksamhet kommer Segelsällskapets
verksamhet i första hand.
Medlem som bokar lokalen är också ansvarig och skall själv närvara vid
uthyrningen.
Grindar får inte lämnas öppna. Tänk på brandfaran. Öppen eld, marschaller eller
liknande är inte tillåtet.
När hög musik spelas hålls samtliga fönster stängda, för att undvika onödig störning.
Hyrestagaren återlämnar lokalen iordningställd enligt följande; dammsugning och
våttorkning av alla golv i hela lokalen inklusive kök, invändig HWC, utvändig WC,
rengöring av sanitetsporslin, alla sopor borttagna, eventuella fimpar etc bortsopade på
utsida. Tejp för uppsättning ballonger etc. på väggar/tak är inte tillåtet.
I uthyrningen igår stolar och bord samt de hushållsartiklar som finns i lokalen. Vid skada
skall det meddelas klubben och ersättas till dess fulla värde. Sekretariatets får inte
nyttjas samt dess stolar och bord får inte flyttas.
Städning och bortforsling av sopor skall naturligtvis ske efter utnyttjandet och skall vara
utfört senast kl 12.00 dagen efter uthyrningen.
Om städning inte utförs eller är bristfällig debiteras hyresgästen den faktiska kostnaden
av städningen via städbolag.
Vid skada ansvarar hyrestagaren personligen för att NYSS hålls skadeslös och att
Servicehuset återställs i samma skick som före uthyrningstillfället. Hyrestagaren ersätter
personligen även NYSS för uppkomna merkostnader såsom självrisker etc i fall NYSS
försäkring behöver tas i anspråk.
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