Sida

RIKTLINJE

Beslutad av: Teknik- och fritidsnämnden

1(8)

Datum

TFNSÅ

2020-05-13

2020/207
Utgåva

1.0
Tillämpningsområde

Simhallarna i Säffle och Åmål

Riktlinje för bokningar i Säffles och
Åmåls simhallar

TFNSÅ

Datum

Utgåva

Sida

2020/207

2020-05-13

1.0

2

Innehåll
1.

Innehåll .............................................................................. 3
1.1
1.2
1.3

2.

Bokningsriktlinjer för förening ........................................ 4
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Bokning .............................................................................................. 5
Avbokning .......................................................................................... 5
Ändring av bokning ............................................................................ 5

Bokningsriktlinjer för simläger och simtävling ............. 6
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Bokning .............................................................................................. 4
Avbokning .......................................................................................... 4
Ändring av löpande bokning .............................................................. 4
Ombokning av fortlöpande bokning samt enstaka tillfällen ............... 4

Bokningsriktlinjer för företag och privatpersoner ........ 5
3.1
3.2
3.3

4.

Syfte ................................................................................................... 3
Övriga styrdokument .......................................................................... 3
Organisation och ansvar .................................................................... 3

Bokning .............................................................................................. 6
Avbokning .......................................................................................... 6
Ändring av bokning ............................................................................ 6
Riktlinjer vid simtävling....................................................................... 6

Riktlinjer för bokningsansvarig ....................................... 7
5.1
5.2

Bokning .............................................................................................. 7
Avbokning .......................................................................................... 7

Bilagor ....................................................................................... 8

TFNSÅ

Datum

Utgåva

Sida

2020/207

2020-05-13

1.0

3

1. Innehåll
1.1

Syfte
Teknik- och fritidsnämnden eftersträvar ordning och rättvisa gällande
bokning och avbokning av bassänger, banor, lokaler och kurser vid
Säffle/Åmål simhall.
Denna riktlinje syftar till att skapa ordning och rättvisa genom att ge
riktlinjer för hur bokning och avbokning sker vid Säffle/Åmål simhall.

1.2

Övriga styrdokument
Övriga dokument som kompletterar denna riktlinje är Säffle och Åmål
simhalls trivselregler samt den ansvarsförbindelse som gäller vid
bokning av sporthallen. Se bilagor.

1.3

Organisation och ansvar
Säffles och Åmåls simhallsverksamhet lyder under teknik- och
fritidsnämnden Säffle-Åmål
Riktlinjen omfattar de regler som ska följas av bokare och
bokningsförrättare.
De framtagna riktlinjerna riktar sig till föreningar, privatpersoner och
företag.
Bokare ansvarar för att följa de regler och riktlinjer som kommun tagit
fram. Om bestämmelser inte efterlevs förbehåller sig kommunen rätten
att avboka besök.
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2. Bokningsriktlinjer för förening
2.1 Bokning
Bokning av bana och bassäng vid enstaka tillfällen skall ske minst tre
veckor i förväg.
Vid fortlöpande bokningar som ligger under en längre period skall
bokning ske minst två till tre månader i förväg genom kontakt med
bokningsansvarig vid Säffle/Åmål simhall.
Bokningsansvarig tar kontakt med aktuella föreningar och ger besked
om datum när önskemål för fortlöpande bokningar skall vara simhallen
tillhanda.
Ansvar ligger även på de föreningar som önskar boka bana eller
bassäng att själva ta kontakt med bokningsansvarig för att lämna in
önskemål om bokade tider.
2.2 Avbokning
Avbokning av bana, bassäng skall ske minst sju dagar innan bokat
tillfälle för att undvika debitering.
Sker avbokning senare än sju dagar innan bokat tillfälle debiteras hela
beloppet.
Avbokning sker till bokningsansvarig vid Säffle/Åmål simhall.
2.3 Ändring av löpande bokning
Vid eventuell ändring av löpande bokning skall föreningen kontakta
bokningsansvarig vid Säffle/Åmål simhall senast sju dagar i förväg.
Ändring av bokning medför ingen extra kostnad.
Ändringar godkänns vid tillåtna förhållanden som inte påverkar övrig
verksamhet eller andra bokningar.
2.4 Ombokning av fortlöpande bokning samt enstaka tillfällen
Kommunen strävar efter att vara en konkurrenskraftig simhall och har
som mål att boka in simläger och tävlingar.
Vid bokning av simläger/läger förbehåller kommunen sig rätten att
omboka föreningars bokningar för att kunna boka in dessa läger på
önskade tider. Som förening blir man inte i första hand avbokad utan
erbjuden ombokning av tider eller banor.
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3. Bokningsriktlinjer för företag och privatpersoner
3.1 Bokning
Riktlinjer gällande bokning för företag och privatpersoner ser ut som
följande.
Bokning av bana, bassäng, konferens eller relaxavdelning vid enstaka
tillfällen skall helst ske tre veckor i förväg.
Bokning sker genom att fylla i bokningsformuläret som finns på
simhallens hemsida eller genom kontakt med bokningsansvarig vid
Säffle/Åmål simhall.
3.2 Avbokning
Riktlinjer gällande avbokning för företag och privatpersoner ser ut som
följande.
Avbokning av bana, bassäng skall ske minst sju dagar innan bokat
tillfälle för att undvika debitering.
Sker avbokning senare än sju dagar innan bokat tillfälle debiteras hela
beloppet.
Avbokning sker till bokningsansvarig vid Säffle/Åmål simhall.
3.3 Ändring av bokning
Vid eventuell ändring av bokning kontakta bokningsansvarig vid
Säffle/Åmål simhall senast sju dagar i förväg.
Ändring av bokning medför ingen extra kostnad.
Ändringar godkänns vid tillåtna förhållanden som inte påverkar övrig
verksamhet eller andra bokningar.
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4. Bokningsriktlinjer för simläger och simtävling
4.1 Bokning
Bokning av simläger och simtävling bör ske minst två månader i
förväg.
Bokning sker genom att göra en bokningsförfrågan på simhallens
hemsida eller genom kontakt med bokningsansvarig vid Säffle/Åmål
simhall.
Prisförslag ges vid bokningsförfrågan.
Vid bokning av simläger eller simtävling betalas 10 % av totalsumman
i förskott.
Resterande summa betalas inom 30 dagar efter genomfört simläger
eller simtävling.
4.2 Avbokning
Avbokning ska ske minst fyra veckor innan bokat tillfälle för att
undvika debitering.
Förskottsbetalning återbetalas ej.
Sker avbokningen senare än fyra veckor innan bokat tillfälle debiteras
100 % av totalbeloppet.
4.3 Ändring av bokning
Vid mindre ändring av bokning kontakta bokningsansvarig vid
Säffle/Åmål simhall senast två veckor i förväg, vid större ändring
senast fyra veckor i förväg.
Ändring av bokning medför ingen extra kostnad.
Ändringar godkänns vid tillåtna förhållanden som inte påverkar övrig
verksamhet eller andra bokningar.
4.4 Riktlinjer vid simtävling
Vid bokad simtävling stängs anläggningen för allmänhet och övrig
pågående verksamhet.
De delar som ingår är 50-metersbassäng, multibassäng,
omklädningsrum och konferens.
Kommunen har fastställt en avgift som bekostas av föreningen som är
ansvarig för bokningen.
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5. Riktlinjer för bokningsansvarig
5.1 Bokning
När bokningsansvarig fått en bokningsförfrågan ses tillgängligheten på
önskade datum och tider över.
Om det som önskats finns tillgängligt görs en bokning. Vid redan
uppbokat tillfälle erbjuder bokningsansvarig andra tider eller annat
tillfälle.
Svar på bokningsförfrågan bör ske inom fyra till fem vardagar.
5.2 Avbokning
Vid avbokning följs de riktlinjer som är listade under varje kategori:
 Föreningar
 Privatpersoner/företag
 Simläger.
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Bilagor

Trivselregler för Säffles och Åmåls simhallar, 2020-05-20
Ansvarsförbindelse för bokning av sporthall, 2020-05-20

