Policy
Riktlinjer & Regler

Rimhallen & Gymmet
Giltig från 2022-04-28
VSK styrelse

Bakgrund
Denna policy beskriver riktlinjer angående nyttjande av Vuollerims sportklubbs anläggning Rimhallen
och Gymmet.

Syfte
Syftet med denna policy är att medlemmar och tillfälliga besökare ska få riktlinjer så att hallens och
gymmets nyttjande blir likvärdigt för alla samt att regler tydliggörs för att öka reglernas efterlevnad
och göra vistelsen i anläggningen trivsam för alla.

Öppettider
Rimhallen är öppen dagligen mellan 05.00-00.00. Inpassering mellan 05.00 – 22.30.
För att öppna ytterdörrar under inpasseringstider behövs en tagg.

Regler för tagg
1. Taggen är personlig och erhålls mot en taggavgift. Kontakta kansli eller styrelse.
2. Taggen aktiveras under innevarande verksamhetsår, tillika kalenderår.
3. I de fall årsavgifter såsom medlemsavgift och hallkort/paket ej betalats innan 1 feb spärras
taggen.
4. Tagg kan erhållas av medlemmar från 14 år och uppåt, kopplat till hallkort eller
ungdoms/vuxen/familjepaket.
Regler för medlemmars vistelse i Rimhallen och Gymmet
1.
2.
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Du måste vara medlem i VSK för att få vistas i Rimhallen och Gymmet.
Utöver medlemskap behöver du ha ett giltigt hallkort eller ungdoms/vuxen/familjepaket.
För barn/ungdomar 0-13 år måste ett hallkort 0-13 år lösas.
Barn/ungdomar 0-13 år får vistas i Rimhallen under ansvar och uppsikt av aktivitetsledare
eller ansvarig vårdnadshavare. Barn 0-9 år hålls under konstant uppsikt av ledare eller
vårdnadshavare.
I Gymmet hålls barn 0-13 år under konstant uppsikt av vårdnadshavare.
Om andra än medlemmar släpps in i Rimhallen och Gymmet kan det leda till avstängning för
den som tillåtit icke-medlemmar att vistas på anläggningen.
Alla medlemmar får vistas i Rimhallen och Gymmet under öppettiderna. Aktiviteter enligt
Rimhallens och Gymmets bokningsschema har förtur och i övrigt sker aktiviteter enligt dialog
och överenskommelse med de närvarande. Bokning sker via kansliet.
Var och en ansvarar för att lämna hallen i ett gott och städat skick.

Regler för icke-medlemmars vistelse i Rimhallen och Gymmet
1. Tillfälliga besökare får vistas i Rimhallen och Gymmet utan att vara medlemmar under
förutsättning att personen har ett giltigt tillfälligt besökskort per dag eller månad. Gäller barn
och vuxna.
2. Tillfälliga taggar erhålls via VSK kansli eller någon i styrelsen.
3. Barn/ungdomar 0-13 år med giltiga tillfälliga besökskort får vistas i Rimhallen under ansvar
och uppsikt av aktivitetsledare eller ansvarig vårdnadshavare. Barn 0-9 år hålls under
konstant uppsikt av ledare eller vårdnadshavare i Rimhallen.
4. I Gymmet hålls barn 0-13 år under konstant uppsikt av vårdnadshavare.
5. Alla med giltigt besökskort får vistas i Rimhallen och Gymmet hallen under öppettiderna.
Aktiviteter enligt Rimhallens och Gymmets bokningsschema har förtur och i övrigt sker
aktiviteter enligt dialog och överenskommelse med de närvarande. Bokning sker via kansliet.
6. Som tillfällig besökare får du inte släppa in andra på anläggningen. Om detta sker kan det
leda till avstängning för dig.
7. Var och en ansvarar för att lämna hallen i ett gott och städat skick.

Regler för samnyttjande av redskap och utrustning i Rimhallen
Under våren 2021 och 2022 har skolidrotten flyttat in i Rimhallen. Redskap såsom tjocka mattor,
romerska ringar, rep, bommar finns nu monterade i Rimhallen. Dessa redskap är i första hand avsedda
för att läroplanens mål i ämnet idrott och hälsa ska kunna tillgodoses.
Det är tillåtet för VSK att samnyttja dessa redskap. Samnyttjandet innebär att försiktighet skall iakttas
så att inte användare eller redskap skadas eller förstörs. Om detta inte fungerar kommer redskapen
att förses med lås.
Efter överenskommelse mellan VSK och skolan kan även övrig skolutrustning få nyttjas, men då endast
vid aktivitet ledd av ansvarig vuxen. Nyckel till skolans förråd finns hos VSK styrelse.

Ansvar
All vistelse och aktivitet i Rimhallen och Gymmet sker på egen risk enligt ovan regler.

Ansvar för policyn
Policyn är ett levande dokument som ska ses över årligen och revideras när behov uppstår.

