Tønsberg Seilforening
REGLER FOR LEIE/UTLÅN AV TS KLUBBHUS
Tønsberg Seilforenings driftsleder kan etter søknad leie ut foreningens bygninger på nedenstående
betingelser:
1.

Lokalene leies i den stand de til enhver tid befinner seg, og skal tilbakeleveres i minst
samme stand, dog alltid ryddet, utluftet og rengjort innen neste dag kl 10.00 eller etter
spesiell avtale.
Renholdsutstyr står i oppgang til 2. etasje.

2.

Leier er ansvarlig for at bygninger og inventar ikke ødelegges og er erstatningspliktig og
skal besørge skade/ødeleggelse rettet omgående. Foruten generelt gjelder dette spesielt
glass, stentøy, bestikk, duker, bord og stoler.

3.

Leier har ikke krav på å få benytte andre deler av TS’ eiendom enn avtalt. Leietager får
adgang til å benytte kjølelageret til å sette fra seg mat og drikke som bør stå kaldt. Det
gis ikke rett til å benytte frysebokser eller andre ting på lageret. Kjølelageret bør være
avlåst under selskap så mye som mulig, og leietager er ansvarlig for at ingenting
forsvinner fra lageret. Dersom dette skjer blir det betraktet som tyveri og vil få streng
reaksjon.
Garderobeanlegget skal ikke benyttes til å lagre eventuelt overflødig inventar, da
garderobene/dusjer må være tilgjengelig for medlemmer og andre gjester i havnen.

4.

Leier plikter å rette seg etter henstillinger fra TS’ vaktmannskaper.

5.

Leie av Klubbhus koster pt. kr 4.000,- for 1 dagsleie.
Weekend (fredag ettermiddag til søndag formiddag) til bryllup mv. kr. 6.000,(faktura blir tilsendt)

6.

Allt søppel, tomflasker o.l. skal legges i containeren (står østre parkering) i forbindelse
med opprydding og tilbakelevering.

Leietaker er kjent med ovenstående regler og har lest/gjort seg kjent med vedlagte branninstruks.

Nøkkel kan hentes et par dager før på regattakontoret eller etter annen avtale. Kontakt gjerne
driftsleder i god tid på forhånd 33 38 42 10 / 91 33 19 87
Tilbakelevering av nøkkelen gjøres senest påfølgende tirsdag til regattakontoret, eller etter annen
avtale.
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Tønsberg Seilforening

Branninstruks for Tønsberg Seilforening
*Hjelpe og varsle folk som er truet
*Ved brann varsles brannvesenet på telefon

110

* Slukk brannen. Slukkeapparater finnes på kjøkkenet, og ellers i lokalet
Vann og slanger finnes ved vannpostene.
* Møt og informer brannvesenet.
#
FOREBYGGENDE BRANNVERN

* Brenning av bål er normalt forbudt på seilforeningens område.
* Grilling tillates kun på foreningens fast oppsatte grillplass.
* Ved fylling av drivstoff og skifte av propan til båter skal det vises forsiktighet
for å unngå søl og antennelse.
* Vis forsiktighet ved all behandling av bart lys, aske fra røyking og grill og
utstyr som gir gnister eller varme
* Utganger fra klubbhus skal holdes fri med tanke på rømming.
* Slukkeutstyr skal være på plass.
* Største antall personer tillatt i salen er 150 når stoler og bord benyttes og 335
uten.
* Vær kjent med instruksen og hva du skal gjøre når uhell er ute.
* Ved eventuelle feil eller mangler kontaktes styret / driftsleder.
Ha en fin dag!
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