Informasjon til brukere av treningshallen
• Bruk innesko e.l når du trener i hallen
• Luft hunden før trening. Bruk pose og plukk opp etter hunden! Ved uhell
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inne i hallen, vask opp etter deg og hunden.
Forlat treningslokalet i den stand du ønsker å finne det!
Sett utstyr på plass etter bruk.
Hvis nødvendig tøm søppel, mopp, kost eller støvsug opp hundehår. Se over
lokalet og toalett før du forlater. Dette gjelder også om en ny gruppe trener
etter deg/dere. Søppelcontainer står utenfor.
Ved behov kost snø og/eller strø hvis det er glatt. Strøsand står i hallen.
Hallen skal ikke låses under trening.
Det skal ikke etterlates personlige eiendeler i hallen!
Hallen står på privat eiendom: Vis hensyn!
Tomgangskjøring på området er ikke tillat!
Pga fare for takras skal det ikke parkeres på langsiden av bygget!

Treningslokalet er forbeholdt medlemmer av Narvik Hundeklubb. Fremleie er
ikke tillat. All aktivitet skal være i regi av Narvik Hundeklubb.
Personer som ikke er medlemmer i klubben har ikke adgang til lokalet med
unntak av på fellestreninger mot å betale timepris, eller ved deltakelse på kurs.
Personer som ikke er medlem i klubben har dermed ikke adgang til treninger
som avtales i privat regi, ved leie av hallen.

Registrering og betaling:
Alle som benytter lokalet skal skrive seg inn i treningsdagboka FØR
treningsstart. Dette gjelder også ALLE som benytter hallen utenom faste
treningstider.
• De som har betalt månedsavgift noterer det i boka.
• De som ikke har betalt månedsavgift, Vipps til 23435 HALL. Merk
betalingen med navn og dato når du Vippser. Noter beløpet bak ditt navn i
treningsdagboka.
Den med ansvar for treningen følger opp at avgift er betalt via Vipps når dette
benyttes.

• ALL bruk av hallen utenom faste treningstider, skal bookes på klubbens
hjemmeside, med navn på alle som skal trene.
• Hallen kan ikke bookes for mer en en trening frem i tid! Dvs. at bookinger
ikke kan legges inn for flere uker fremover. Dette for å unngå at de mest
attraktive tidene i hallen legges beslag på, men er disponibel for flere over
tid.

Prisliste pr 01.12.18.

• All månedsavgift betales til ktonr 4520 19 23895 Merk giroen med navn for
den/ de avtalen gjelder for, og måneden(e) avgiften gjelder for. Månedsavgift
skal være betalt innen den 1 i mnd. Avtalen løper fra samme dato.Dette
gjelder både avtaler med og uten binding.
• Avtale om binding for 12 mnd kontraktsfestes, og denne administreres og
undertegnes av klubbens økonomiansvarlig. Send e-post til: regnskap@
narvikhundeklubb.no for tegning av månedsavtale med binding.
God trening!
Styret i Narvik Hundeklubb
26.11.18

