Regler för ansökan och hyrning av IP Skogen (speakervagn och övrig materiel).
IP Skogen är utrustning för att kunna arrangera tävlingar och andra event där ingen fast anläggning finns placerad. Speakervagnen, som är den viktigaste delen i IP Skogen, ägs av Örnsköldsviks kommun tillsammans med orienteringsklubbarna Husums IF Orienteringsklubb, OK Nolaskogsarna, Sidensjö IK, Skogslöparna och Örnsköldsviks OK.
Orienteringsklubbarna ansvarar för uthyrningen och uthyrare är för närvarande Skogslöparna. På www.skogsloparna.se finns alla uppgifter om hur
det går till att hyra IP Skogen. Ansökan om hyrning av IP Skogen och avbokning tas endast emot via e-post, varvid meddelandets tidsangivelse gäller.
Vagnen och övrig materiel finns på förrådsplatsen vid Skogslöparnas kansli, Nordhemsvägen 41 i Själevad.
1.

Speakervagnen får bara hyras av Örnsköldsviks kommun och av föreningar med verksamhet i kommunen. Kommunens orienteringsklubbar
har företräde vid bokning av speakervagnen. Därefter prioriteras övriga av kommunens godkända bidragsberättigade föreningar och slutligen övriga föreningar. Prioritetsordning är 1 - Tävlingar, 2 - Läger, 3 - Motionsarrangemang, 4 - Kommersiella arrangemang. Arrangemang
av rikskaraktär, SM-tävlingar och motsvarande, har dock högsta prioritet.

2.

Ansökan om bokning av vagnen ska vara uthyraren tillhanda endast via e-post, senast den 20 mars varje år. Därefter sammanställs och
prioriteras ansökningarna. Enstaka bokningar kan sedan göras av lediga tider via e-post när som helst under året.

3.

Den sökande föreningens företrädare, i fortsättningen kallad kunden, ska meddela ett organisations- eller personnummer vid ansökan och
visa godkänd legitimation vid hämtning av vagnen.
Speakervagnen liksom övrig mtrl får inte hyras ut eller lånas ut av kunden i andra hand.

4.
5.
6.

Uthyraren fakturerar föreningen, dock inte Örnsköldsviks kommun och de fem OL-klubbarna, i efterhand för uthyrningen med 30 dagars
betalningstid. Vid utebliven betalning skickas påminnelse, varvid påminnelseavgift debiteras.
Föreningen ska till fullo betala eventuella skulder för tidigare hyrestillfällen innan vagnen får tas i bruk.

7.

Avbeställning av bokade tider för hyrning av vagnen eller mtrl ska ske endast via e-post, senast tre vardagar före angivet hyresdatum.
Förening som inte utnyttjat bokade tider eller inte avbeställt dem inom föreskriven tid, debiteras full hyra.

8.

Kunden är ansvarig för speakervagnen inkl mtrl fr o m att denna överlämnats och utkvitterats från förrådsplatsen till dess att vagn och mtrl
är återlämnad och godkänts av uthyraren.

9.

Speakervagnen, inkl mtrl som finns i den, återlämnas på överenskommen tid på förrådsplatsen. Städning och rengöring av vagnen in- och
utvändigt görs av kunden före återlämnandet. Skador på vagnen eller på mtrl som följde med vid uthyrningen ersätts av föreningen.
Upplysning om eventuella skador görs av kunden vid återlämnandet. Om städning och rengöring inte gjorts i tillräcklig omfattning eller
överlåts på uthyraren att utföra, debiteras städ- och rengöringskostnader enligt städbolags prislista plus administrationsavgift.

10. Om nycklar inte återlämnas i det antal som utlämnats står den hyrande föreningen kostnaderna för byte av låscylinder och inköp av 7 st
nya nycklar.
11. Kunden sköter själv om transport av vagn och mtrl från förrådsplatsen till nyttjandeplatsen och tillbaka. Vagnen ska framföras varsamt och
med en högsta hastighet av 80 km/tim där trafikförhållandena och hastighetsbestämmelserna så medger. OBS! BE-körkort krävs!
12. I vagnen får alkohol, narkotika eller dopingpreparat inte förvaras eller användas och rökning är förbjuden.
13. Tolkningstvister och ändringar angående dessa ’Regler för ansökan och hyrning av IP Skogen’ diskuteras och beslutas av de fem orienteringsklubbarna, varvid majoritetens uppfattning ska gälla.

Ansökan om hyrning av IP Skogen – speakervagn och övrig materiel. Priser gäller per dygn.
Organisationsnummer/Personnummer

Förening

Arrangemangsdag/dagar

Adress

Utlämningsdatum

Återlämningsdatum

Postnummer

Kund

Mobiltelefon

E-postadress

Materiel

Pris

Speakerv med 10 stolar o regnsk 650:Högtalare 2 st, mikrofoner 2 st,
350:förstärkare och mixer

Bokas

Kostnad

Postadress

Materiel

Pris

Byggcentral med skarvuttag
Anslutningskabel á 10m, per st
Anslutningskabel á 25m, per st
Nycklar

70:10:20:-

Bokas

st

Kostnad

-

S:a kostnad
Hyreskostnad (s:a kostnad x dygn)
Undertecknad företrädare för sökande förening har tagit del av och godkänner ’Regler för ansökan och hyrning av IP Skogen’ och ’Hyreskostnad’.
Undertecknandet kan göras på kopia av ansökan i samband med utlämnandet av speakervagn och materiel.

Hela denna sida skickas ifylld, via e-post, till kansliet@skogsloparna.se

………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..
Datum
Kundens namnteckning

