Deanu gielda - Tana kommune

SØKNADSSKJEMA FOR TANA SVØMMEHALL 2020/2021
LEIETAKER:

FAKTURAADRESSE:

KONTAKTPERSON OG ANSVARLIG LEDER:

TLF.NR.:

STEDFORTREDER OG ANSVARLIG LEDER:

TLF.NR.:

FORMÅL:

DATO:

FASTE DAGER:
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SKJEMA FOR MEDLEMSTALL
Organisasjonens navn:
Adresse:

Antall medlemmer
Betalende hovedmedlemmer pr. ___/___/___:
Herav aktive medlemmer:
Herav alder for de aktive:


Antall medlemmer under 18 år:



Antall medlemmer over 18 år:

Antall medlemmer
Betalende familiemedlemmer pr. ___/___/___:
Herav aktive medlemmer:
Herav alder for de aktive:


Antall medlemmer under 18 år:



Antall medlemmer over 18 år:

Antall medlemmer
Betalende støttemedlemmer pr. ___/___/___:
Herav alder for støttemedlemmer:


Antall medlemmer under 18 år:



Antall medlemmer over 18 år:

Fordeling per idrettsgren (både individuelle og lagidretter) skal fylles inn her:
Idrettsgren / alder aktive pr. ___/___/___:

Aktive under 18 år

Aktive over 18 år

Undertegnede bekrefter herved ovennevnte opplysninger:
Dato og signatur leder:

Side 2

Dato og signatur valgt regnskapsfører/kasserer:

Deanu gielda - Tana kommune

1.

KONTRAKTSPARTER
Utleier: Tana kommune ved Bygg, anlegg og IT
Leietaker: _FYLLES INN____ og ansvarlig leder: NAVN ETTERNAVN
Se også søknad for ytterligere kontaktinformasjon.

2.

KONTRAKTSPERIODE / PRISER
Utleie starter 24.august 2020 og avslutter 18.juni 2021. Kontrakten skal fylles ut og underskrives før tilgang kan
utstedes. Kommunestyret fastsetter leieprisene i sitt budsjettvedtak. Prislisten vedlegges som eget dokument.

3.

OPPSIGELSE
Partene er enige om at bla dette er grunnlag for oppsigelse:
- generelle kontraktsbrudd (se bla pkt 8) og dårlig utnyttelse av anlegget.
Avtalen er gjensidig oppsigelig med en oppsigelsestid på 2 uker. Oppsigelsen skal være skriftlig begrunnet. I
oppsigelsestiden plikter begge parter å oppfylle avtalen med mindre noe annet er avtalt. Uten spesiell oppsigelse
opphører avtalen umiddelbart etter utløpsdato.

4.

TILDELTE TIDER
Følgende tider er tildelt: fra kl _00:00__ til kl _00:00_ på følgende ukedag: ____________
Leietaker må overholde sin utleietid. I leietiden er garderobetid inkludert. Lokalene må være forlatt når leietiden er
utløpt. Det skal gis melding til utleier dersom tider ikke benyttes slik at retildeling kan gjennomføres.

5.

LEIDE LOKALER
Lokalene vil vaskes normalt en gang daglig, og i perioden hvor skolesvømming pågår. Det forventes at leietaker sørger
for å holde sitt leide lokale pent og rydding, slik at neste pulje får sine lokaler klare til bruk. Dersom det er oppslag med
ordensregler på området/lokalene, skal disse følges. Det samme vil også gjelde mtp anleggets IK. Grunnskolens
materiell skal ikke brukes. Ansvarlig leder er forpliktet til å at leide lokaler kontrolleres før lokalene forlates. Tilgang til
svømmehallen, når forpliktelser er dokumentert på plass, gis av BAIT.

6.

SIKKERHET / FORSIKRING
Alle leietakere skal ha en ansvarlig leder i tildelt leietid. Navn skal stå på påført i kontrakten. Tilgang til svømmehallen
vil ikke bli gitt dersom det ikke blir vedlagt dokumentasjon gjennomgått livredningskurs og dokumentasjon på at
godkjent livredder er til stedet. Utleier har forsikret anlegget/bygget, men ikke ut over dette. Leietakere må sørge for å
ha forsikring på plass for sine brukere.

7.

BRUDD PÅ KONTRAKTSBESTEMMELSER
Brudd på sikkerhetsbestemmelser, kontraktsbestemmelser, ordensregler etc vil medføre tap av retten til å benytte
anlegget. Dersom det oppstår skader på anlegget som skyldes brukerne, kan dette medføre bla erstatningskrav. Det er
viktig at leietaker setter seg inn i anleggets ordensregler og anleggets IK.

8.

UFORUTSETTE HENDELSER
Dersom det oppstår uforutsette hendelser, som står utenfor kontroll for utleier, dekker ikke utleier evt merkostnader,
tap etc for leietaker. Eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan typisk være krig,
opprør, blokade, naturkatastrofer, strømbrudd, pandemier, streik/lock-out og importrestriksjoner (engelsk «act of
god»).

Sted/dato: __Tana, 01/08/20_____

LEIETAKER
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UTLEIER

Deanu gielda - Tana kommune

OVERSIKT TIDER (AVKRYSSES)
(stengt og skraverte felter ikke mulig)

OVERSIKT SVØMMEBASSENG SESONGEN 2020/2021
TID
06:00 - 08:00

MANDAG
Tana
Svømmeklubb morrabad

TIRSDAG

ONSDAG
Tana
Svømmeklubb morrabad

TORSDAG

FREDAG
Tana
Svømmeklubb morrabad

LØRDAG
Stengt

SØNDAG
Stengt

08:00 - 09:00

Renhold

Renhold

Renhold

Renhold

Renhold

Stengt

Stengt

09:00 - 10:30

Tanabru Skole

Deanu Sameskuvla Tanabru Skole

Deanu Sameskuvla Boftsa skole

Stengt

Stengt

10:30 - 12:00

Tanabru Skole

Deanu Sameskuvla Tanabru Skole

Deanu Sameskuvla Boftsa skole

Stengt

Stengt

12:00 - 13:30

Tanabru Skole

Deanu Sameskuvla Tanabru Skole
MERK: til kl 13:00
(renhold)

Deanu Sameskuvla Montesorri

Folkebad Svømme- Stengt
klubben fra 12:00

13:30 - 15:30

Renhold

Renhold

Tana VGS

Folkebad Svømme- Stengt
klubben IL til kl
15:00

Renhold

Renhold

15:30 - 17:00

Stengt

Stengt

17:00 - 18:30

Stengt

Stengt

18:30 - 20:00

Folkebad Sirma IL
fra kl 18:00

Stengt

Stengt

20:00 - 21:30

Folkebad Sirma IL
til kl 21:00

Stengt

Stengt

Stengt

Stengt

21:30 - 23:00
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