Bollhallens ordningsregler
1. Alla lag skall ges möjligheten att träna i lugn och ro.
2. Man går ut på planen först när det egna lagets träningstid börjar och avlägsnar sig direkt när
tiden är slut
3. Vistelse i hallen utanför det egna lagets tider på eget ansvar. Om man vill ”bolla” skall lov ges
av det lag som har träningstid.
4. De redskap som behövs, tex målen, flyttas på den egna träningstiden.
5. Om flera lag tränar samtidigt spelar man tvärs över plan av säkerhetsskäl.
6. På konstgräset spelar man med konstgrässkor eller vanliga fotbollsskor. Användning av skor
med skruvdubb är förbjudna.
7. Allt skräp sätts i skräpkorg.
8. Lag som arrangerar turneringar eller matcher städar upp efter sig
9. Rökning samt användning av snus och alkohol i bollhallen och på idrottsområdet är
förbjudet.
OBS! Då en tur slutar och en annan tur börjar; planen skall vid tidens slut vara tom av spelare och
hjälpmedel (koner, mål mm), så att följande lag direkt kan inleda träningen vid tidens början.
Målen skall vid avslutad träning vara utanför sidlinjerna, förutom att de som har sista träningspasset
dagligen skall lämna målen in från väggen minst 15 m av säkerhetsskäl.
-

Under vintern har ishockey förtur till omklädningsrummen. Bollhallens kunder har tillgång till
de omklädningsrum som är lediga. Ishockey har mest behov av omklädningsrum under
lördagar och söndagar och använder främst omklädningsrum nr 2 och 5, vid behov även de
övriga omklädningsrummen. Av denna orsak riktas bollhallens användare främst till
omklädningsrum nr 1, 3 och 4. I västra ändan på servicehuset finns en anslagstavla där man
kan se vilka omklädningsrum som är reserverat för ishockey. Denna lista sätts upp vanligtvis
torsdagar.

-

Omklädningsrum kan användas 15 min innan den egna turen börjar och 30 min efter att
turen slutat. Under tiden som turerna byts kan omklädningsrummet vara i gemensam
användning, i detta önskar vi flexibilitet från alla parter.

-

Ingång till hallen sker via huvudentrén (snurrdörren).

-

Du tränar på egen risk. Ledaren har ansvar över sin egna grupp.

Allmänhetens tider i Närpes bollhall
Under allmänhetens tid i Närpes bollhall får vem som helst besöka bollhallen utan att boka tid.
Ledarledd verksamhet är INTE tillåten. Övriga bokningar går före allmänhetens tid, se tider för
allmänhetens tid på bokningar.narpes.fi.
Regler:


Du får inte organisera träningar under allmänhetens tid



Var uppmärksam, alla ska vara trygga i bollhallen.
Norra delen av bollhallen reserveras för äldre ungdomar och södra delen för yngre barn. Var
flexibla!



En ansvarsperson finns i hallen vid varje tillfälle, respektera ansvarspersonens direktiv.

 Respektera sluttiden, bollhallen stängs fem minuter efter att tiden är ute.
Vårdnadshavare har ansvar för sina barn under allmänhetens tid, inte ansvarspersonen.

Rökning samt användning av snus och alkohol i bollhallen och på idrottsområdet är förbjudet.

