
Betingelser og vilkår- svømmebasseng  

 

Tilgang 

Leietaker må selv ta kontakt med Driftssentralen vedrørende sikkerhets- og låserutiner, og tilgang til 
anlegget. Driftssentralen nås på: Tlf: 69 36 13 55. Dette må gjøres senest 1 uke før oppstart, på 
hverdager mellom kl. 07.00 – 15.00. 
 

Generelt 
Fredrikstad kommune forbeholder seg retten til å stenge anlegget i perioder ved driftsmessige 
årsaker. Dersom brann, streik eller uforutsette hendelser inntreffer vil force majeure gjelde for begge 
parter. 

Fredrikstad kommune forbeholder seg retten til å stenge anlegget hvis det etter nasjonale 

retningslinjer ikke er tillatt å arrangere. Kommunen vil i den forbindelse være frigjort fra sine 

kontraktsforpliktelser og et mulig erstatningsansvar for tap eller skade som 

leietaker/arrangør/deltaker måtte ha som følge av dette, kan ikke rettes mot kommunen.  

Leiepriser vedtas av Bystyret i desember for kommende år. Vedtatte priser vil bli gjeldende. 
Leie faktureres månedlig etterskuddsvis. 
Leietidspunkt er inkl. garderobetid 

Trening vil utgå ved arrangement. 

Leietaker må selv ta kontakt med Driftssentralen vedrørende sikkerhets- og låserutiner, og tilgang til 
anlegget. Driftssentralen nås på: Tlf: 69361355. Dette må gjøres senest 1 uke før oppstart, på 
hverdager mellom kl.07.00-15.00 
 
Brudd på reglementene og ubetalt leie fører til utestengelse. 

Fredrikstad kommune jobber med å redusere sine miljøpåvirkninger. Dersom det er lagt til rette for 
det ber vi leietakerne å bistå oss i dette arbeidet:  
- Avfall: Følg opp kildesorteringen gjennom å kaste avfall i riktige beholdere.  
- Energi: Skru av lyset etter at man forlater et rom og påse at alle vinduer er godt lukket.  
- Transport: Vi oppfordrer til å gå eller sykle, eller at man benytter kollektivtilbud eller samkjører. 

 

Avbestilling 
Ved trening: 
Leieforholdet kan sies opp av begge parter med en måned varsel. Oppsigelse skal gjøres skriftlig. 
 
Ved arrangement: 
Fra 1 måned før leieforholdets første dag: kr 1.000,- samt påløpte utgifter. 

 

Erstatning 
Brudd på eller mislighold av betingelser og reglementer vil føre til erstatningskrav fra utleier. 

Utleiers forsikring dekker ikke personskade med mindre skaden utvilsomt skyldes feil eller mangler 
på lokalet, anlegg eller tilgjengelig utstyr. 



Utleier er ikke erstatningspliktig for tap eller skade av leietakers/arrangør/deltakers eiendeler. 

 

Krav 

Det er ikke tillatt å benytte bassenget alene. En ansvarlig per 15 deltaker skal ha gyldig 
livredningsbevis i vann og tilfredsstillende kvalifikasjoner i Hjerte- og Lunge Redning (HLR) og 
førstehjelp. Gyldig livredningsbevis skal sendes utleier før leieforholdet starter. 

Mat og drikke er ikke tillatt i svømmehallen. 
Kroppsvask skal foretas før bading. 
Deltakere skal kun benytte badetøy. 

Sikkerhet 

Mottaker plikter å gjøre leieforholdets betingelser og vilkår kjent for klubbens ledere og gruppen 
deltakere.  

Utstyr skal sette tilbake på sin ordinære plass og sikres. Bruk av innlåst utstyr må på forhånd avklares 
med skolen.   

Anlegget er ubemannet i leieperioden og all bruk skjer på eget ansvar.  

Ansvarlig person må være over 18 år, gjøre seg kjent med hallens varslingsmuligheter og se til at 
gjeldende reglementer blir fulgt av deltakerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


