Udlån og booking af klubhuset Silistria
Klubhusets formål
Klubhuset skal altid være til rådighed for klubbens medlemmer.
Primært som base for klubtræninger, men også for medlemmer, der har lyst til en løbetur i skoven.
Sekundært giver huset medlemmerne mulighed for at mødes socialt til f.eks. fællesspisninger,
kortnørderi og lignende medlemsaktiviteter. Aktiviteterne skal være direkte afledt af klubbens
orienteringsaktiviteter og henvendt til klubbens medlemmer.
1) Klubarrangementer (i klub-, kreds- eller forbundsregi)
● Klubhuset skal ikke bookes til klubbens regelmæssige aktiviteter, da de ligger i
træningskalenderen.
● Til andre klubaktiviteter skal Silistria bookes hos sekretæren. Andre klubaktiviteter kan fx
være fællesspisninger, arbejdsdage, klubaftener, møder om orienteringsløb osv.
2) Private arrangementer
● Private fester og andre private arrangementer, kan ikke afholdes på Silistria.
● Undtaget herfra er:
Børnefødselsdage og klassearrangementer, for maksimum 45 børn efter nedenstående
retningslinier.
● Medlemmer kan mod et gebyr (2017: 300 kr) på hverdage afholde børnefødselsdage på
Silistria for egne børn op til 15 år der er medlem af Pan, forudsat at orienteringsløb er en
central del af programmet. Oprydning og arrangementet skal være afsluttet senest kl.15.00.
Klubhuset kan tidligst bookes en måned før arrangementet.
● Medlemmer kan mod et gebyr (2017: 400 kr) på lørdage og søndage afholde
børnefødselsdage på Silistria for egne børn op til 15 år der er medlem af Pan, forudsat at
orienteringsløb er en central del af programmet. Oprydningen og arrangementet skal være
afsluttet kl.17.00. Lejeperioden er max. 4 timer.
Klubhuset kan tidligst bookes to uger før fødselsdagen, da det ikke må forhindre klubaktiviteter.
● Medlemmer kan afholde klassearrangementer for egne børns klasser efter de samme
retningslinier.
● Hvis der er behov for assistance til banelægning, postudsætning/indsamling eller instruktion
til børnefødselsdagene, kan klubbens sekretær være behjælpelig med at finde en hjælper.
Hjælperen aflønnes med 100 kr. pr. time.
● Klubbens udstyr kan gratis benyttes, men skal reserveres via sekretæren.
●

Ingen arrangementer kan gå forud for medlemmernes almindelige brug af Silistria til
træning og samvær. Der skal altid være ubegrænset adgang for klubbens medlemmer til
begge stuer, køkken og omklædning, uanset at Silistria er booket.

Booking skal foretages via sekretæren.
Ved udlån skal alt skrald medtages (må ikke efterlades ved Silistria’s skraldespand i plastsække).
Ødelagt inventar skal erstattes.
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