RETNINGSLINJER FOR BRUK AV VARMESTUEN/ KJØKKEN I STAVANGER ISHALL.

1. Varmestuen/kjøkken kan disponeres av idrettslagene til samlinger, bespisning, møtevirksomhet og
lignende.
2. Kjøkkenet må bookes særskilt og skal kun benyttes til tilberedelse av mat i forbindelse med bespisning i
varmestuen etter gjeldende regler i pkt. 8. Det forutsettes også at reglene under pkt. 5 overholdes.
3. Booking av lokalene gjøres gjennom resepsjonen i Stavanger Ishall eller driftsassistent.
4. Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det.
Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett.
5. Ved bruk av kjøkken, skal alt av kjøkkenutstyr, kokeplater, kjøkkenbenker etc som har vært benyttet
vaskes.
6. Stoler og bord tillates ikke tatt ut av lokalet uten forutgående avtale med driftspersonalet.
7. Eventuell skade eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet / bruken,
skal meddeles driftspersonalet i Stavanger Ishall umiddelbart.
Forening / lag som disponerer varmestuen er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar /
utstyr som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling.
8. Salg av artikler, mat, billetter eller liknende i Stavanger Ishall og Siddishallen er eksklusivt forbeholdt
Stiftelsen Stavanger Ishall.
Stiftelsen Stavanger Ishall kan under enkelte arrangementer (ishockeyturneringer, kamper og stevner)
tillate et begrenset salg av varer som ikke direkte konkurrerer med Stiftelsens eget salg og vareutvalg.
Eksempelvis kan klubbene i forbindelse med slike arrangementer gis anledning til å selge klubbeffekter,
vafler og kaker.
Salg av varer utover dette må avtales særskilt og Stiftelsen vil, dersom slik tillatelse gis, påberope seg
en økonomisk kompensasjon, eventuelt deling av overskudd i de tilfellene det gis slik tillatelse.
Kjøkkenet kan i særskilte tilfeller disponeres til lagbespisning og sosiale tilstelninger.
9. Enkeltpersoner eller foreninger / lag som ikke overholder ordensreglene, kan bli bortvist og nektes å
disponere lokalet for et bestemt tidsrom.
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