Regler for lån af fodboldbaner i Nuuk
1. NBU kommer med en samlet ansøgning benyttelse af fodboldbaner ved; Nuussuaq, USK/ASK, Nuuk
stadion samt ved NUIF. Evt. ændringer undervejs i sæsonen skal gå i gennem NBU*.
2. Den ansvarlige leder for aktiviteten skal være tilstedet i hele den tildelte udlånstid og skal påse at
reglerne overholdes. Foreningen skal meddele forvaltningen samt NBU hvem der er instruktør i hver af de
tildelte timer.
3. Det er kun tilladt at bruge baner i det tildelte tidsrum. Banerne efterlades i god orden herunder kontrollere
om der er smidt skrald m.m.
4. Foreningen sørger selv for de til træningen nødvendige mindre rekvisitter såsom bolde, kejler m.m.
5. Tobaksrygning skal ske 50 meter væk fra træningsstedet. Øl, vin, spiritus må ikke medbringes eller
indtages indenfor området. Reglen har til formål at fremme sportsudøvernes sundhed og forebygge, at
personer ufrivilligt udsættes for de skadelige følger af passiv rygning af tobak.
6. Hvis banerne ved fremmøde forefindes i uorden, skal dette meddeles til fritids afdelingens kontor ved
første lejlighed fra NBU eller foreningen selv.
7. Hvis et hold permanent holder op med at bruge de tildelte baner eller hvis et hold/klub afslutter deres
sæson tidligere end andre skal dette straks meddeles forvaltningen og NBU.
8. Ved overtrædelse af reglerne har idrætskonsulenten i kommunen myndighed til at udelukke et hold.
Forud for en udelukkelse skal en advarsel have fundet sted. Ankeinstans ved udelukkelse er Forvaltning for
Børn, Familier og Skoler.
9. Ved særlige arrangementer lukkes banerne for de normale brugere. Dette meddeles med mindst en uges
varsel til NBU fra fritidsafdelingen.

* Nuuk Boldspil Union
v/Christian Laursen
chla@royalgreenland.com
Mob.: +299 484475
Unionen er medlem af Grønlandsk Boldspil Union (GBU) under Grønlands Idræts Forbund (GIF)

Kommuuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Børn, Familier og Skoler

Postboks 1005
3900 Nuuk
tlf. . 36 73 22 – 52 24 13
lajp@sermersooq.gl
Lederens kvittering.
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