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Fritidsbyråns anvisningar
” Från 1.3.2015 gäller följande principer för bokning av Idrottshallen i Kronoby:
Ansökning om halltur görs via det elektroniska bokningsprogrammet. För långvariga
bokningar två gånger per år, i augusti och december. Enskilda turer kan sökas under
hela året. Barn och skolelever har företräde vid fördelning av hallturer.
Det aktuella bokningsläget
bokning.kronoby.fi/idrottshallen

för

Idrottshallen

finns

till

påseende

på

Hallbokningarna görs enligt lediga tider.
I samband med bokad tur av Idrottshallen utrymmen (gäller ej omklädningsrum) kan
konditionssalen användas fritt. Halv- och helårskort kan köpas direkt av
vaktmästaren.
Endast skriftligen, via det elektroniska bokningsprogrammet gjorda ansökningar om
hallturer samt avbokningar beaktas. Avbokningar gjorda till vaktmästaren godkänns
inte.
Vid användande av idrottshallens utrymmen utan bokad tid debiteras en städavgift
enligt vaktmästarens timtaxa samt hyra enligt prislista.
Under den period som hallturer reserverats, godkänns två avbokningar, förutsatt att
dessa görs minst en vecka på förhand. Icke avbokade turer faktureras normalt.
Priserna gäller ej kommersiell användning.
Ordinarie hallturer kan inhiberas vid specialbokningar.”
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Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:
augusti - för höstterminen
december – för vårterminen
När det gäller längre hyrestider, t.ex. tävlingar, turneringar och andra tillställningar
som sträcker sig över en eller flera dagar kan avvikande avgifter och hyror
överenskommas.
Bokningsförfrågan görs på bokning.kronoby.fi, ifall man har inloggningsrättigheter
som fås från bokning@kronoby.fi.
Försenade ansökningar behandlas i andra hand och kan beviljas tider om tider finns
att tillgå.
Uppsägning eller tillfällig avbokning av stående tid skall ske en vecka före. I annat fall
debiteras kunden ordinarie pris enligt gällande prislista.
Vid utnyttjande av hallen under tid som ej bokats debiteras hyra enligt ordinarie pris
(enligt fastställda taxor).
Vid användande av idrottshallens utrymmen utan bokad tid debiteras en städavgift
enligt vaktmästarens timtaxa.
Fritidsbyrån kan annullera bokad tid på grund av turnering eller annat tillfälligt
arrangemang. På grund av oförutsedda händelser som reparations- och
underhållsarbeten kan bokad tid annulleras med kort varsel.
Bokning från kund med obetalda hyror behöver ej tas emot.
Avbokning skall ske senast en vecka före bokad halltur, annars debiteras hyra enligt
ordinarie pris.
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Anvisningar och regler för användning
1. Idrottshallen får användas endast för det ändamål som överenskoms vid
bokningen. Hyresgästen/kunden är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som
lämnas av ansvarig personal.
2. Idrottshallen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen
bedöma och själv ta ansvaret för att den lämpar sig för den verksamhet
uthyrningen/bokningen avser.
3. Vid skada på Idrottshallen eller redskapen skall anmälan göras till fritidsbyrån samt
vaktmästaren. Eventuella ersättningar behandlas utgående från en bedömning av
ansvarspersonens försummelse av aktsamhet.
4. Svartbottnade skor är förbjudna att användas i salen.
5. Om hyresgästen/kunden förorsakar extra städning av Idrottshallen debiteras
hyresgästen/kunden den faktiska kostnaden för städningen.
6. En bokad halltur får inte utan fritidsbyråns godkännande överlåtas på annan.
7. Vid bokning för en offentlig tillställning eller annan sammankomst ska hyresgästen
själv skaffa nödvändiga myndighetstillstånd eller göra anmälan till berörda
myndigheter. Det ankommer även på hyresgästen att se till att det i Idrottshallen inte
vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller
låsta.
8. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att
tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls såväl inom- som utomhus.
9. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till
lokalen/anläggningen.
10. Vid behov av hjälp av vaktmästaren debiteras vaktmästarens tjänster.
11. Vaktmästarens kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i löpkorridoren.
12. Vid användande av idrottshallens utrymmen utan bokad tid debiteras en
städavgift enligt vaktmästarens timtaxa samt hyra enligt prislistan.
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Specialarrangemang och övriga bokningar
Här avses turneringar, olika idrotts- eller kulturella evenemang, andra publika
evenemang m.m.
Bokning bör göras i god tid för att ges möjlighet till förtur framom långvariga
bokningar, och eventuell avbokning skall ske i god tid före arrangemanget.
Vid eventuella oklarheter angående bokningar och avbokningar gäller i första hand
det som skriftligen finns att tillgå.
Prioritering vid fördelning av tider
1. Kronobys egna idrottslag (speciellt ungdomar)
2. Övriga föreningar och idrottslag

Idrottshallen i Kronoby










volleyboll
innebandy
korgboll
badminton

tennis
gymnastik
fotboll
handboll

 mässor
 fester

Konditionssalen

Löpkorridoren
 60 m lång
 längdhoppgrop

Idrottshallens storlek
Salen


 86 m2

792 m2

 fri höjd 8m
 delbar i 3 delar

4 omklädningsrum med dusch
Vid bokning av enbart omklädningsrum debiteras 3,63 €/h.
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Öppethållningstider och stängningar
Öppet

Alla dagar året om, om
ej annat sagt

Stängt
Trettondagen

Sommaröppet
Måndag och onsdag
kl. 12.00 – 21.00

Skärtorsdagen
från kl. 18.00

Måndag – fredag
reserverat för skolor
kl. 8.00 – 15.00
för allmänheten
kl. 15.00 – 21.00

Fredag
kl. 12.00 – 18.00

Långfredagen
Påskdagen

Lördag
kl. 9.00 – 18.30
Söndag
kl. 12.00 – 19.30

Annandag påsk
På sommaren
lördag – söndag
Självständighetsdagen
Julafton
Juldagen
Julannandagen
Nyårsafton
från kl. 17.00
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