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Ordningsregler vid hyra av Eventhallen i Slöinge TK
Slöinge Tennisklubb är i första hand en idrottsförening. Uthyrningen av Eventhallen får inte på något
sätt äventyra den för klubben så viktiga barn och ungdomsverksamheten eller störa pågående
idrottsverksamhet inom anläggningen. Vi uppmanar därför er som hyr eventhallen att visa hänsyn
och gott omdöme när ni vistas på anläggningen. Detta gäller såväl inne i våra hallar, som utomhus på
till exempel multisportarena och gym.
•
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•
•
•
•
•
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Max 45 personer får vistas i Eventhallen
Stör inte spelarna på padelbanorna eller annan verksamhet.
Det är förbjudet att röka inomhus
Du blir ersättningsskyldig om något går sönder
Lokalen ska lämnas i samma skick som när du kom
Sätt igång diskmaskinen när du lämnar lokalen
Maskintabletter hittas i lådan under vasken
Ta med glas- och PET-flaskor och övriga skrymmande sopor
Brännbara sopor - lådan under vasken - töms av klubben
Dammsugning sköts av klubben
Glöm inte att låsa dörren mellan eventhall och toaletterna/padelhallen innan du lämnar
lokalen.
Om något går sönder, eller skadas pga obehöriga kommit in i lokalen, blir den som hyrt
lokalen ersättningsskyldig.

Hitta till oss
Eventhallen och Prefab-hallen (padelbanor)
Koordinater
Lat. 56.84915956765177
Lon. 12.694580351987003
Adress
Sväng in på grusvägen mellan Sandgatan och Johans väg, 311 68 Slöinge
SIA-hallen (tennisbanor, omklädningsrum, dusch och bastu)
Koordinater
Lat. 56.84988411302944
Lon. 12.69226165747242
Adress
Sandgatan 11, 311 68 Slöinge
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Beskrivning av lokalen
Konferensdel
•
•
•
•
•

35 st stolar
16 st bord (storlek 120x50 cm)
Soffgrupp med bord
Projektor och projektorduk
Whiteboard
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Mattallrikar/assietter/djupa tallrikar
Bestick
Kaffe/te-muggar
Olika dricksglas
Spis
Ugn
Microvågsugn
Kylskåp
Frysskåp
Kaffebryggare
Diskmaskin
Skålar, Ugnsformar
Grytor, Stekpanna

Kök

Övrigt
•
•
•
•
•

Två toaletter vid ingången
Omklädningsrum med dusch och bastu i nära anslutning till eventhallen,
i SIA hallen (tennis)
Hjärtstartare finns i Padelhallen – vid dörren
Stor altan i syd/västläge
Gratis wifi

Tack för att ni hyr eventhallen!
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