Låneaftale
Spejder- og Friluftscenter Syddjurs
Bålhytte og Shelters
Spejderne i Hornslet har opbygget et unikt naturområde, som vi gerne låner ud til spejder-,
klasse- og naturaktiviteter.
I kalenderen på vores hjemmeside www.1hornslettrop.dk kan du se, om arealet er ledigt.
I skoleuger kan arealet lånes mandag til torsdag frem til kl.17. Udfyld låneaftalen og send den
på en mail til udlejning1ht@gmail.com
Navn
Mail

Mobil

Dato
Tidsrum
Personer

Kl. 8 - 14

Kl. 14 - 21

Kl. 8 - 21

Overnatning i shelter a 25,-

Formål
Lån af Bålhytte og Shelters – januar 2019
 Dagsarrangement kl. 8 - 14 eller kl. 14 - 21 koster 300,- til klassearrangement /
familieture / fødselsdage etc.
 Heldagsarrangement 500,- kl. 8 – 21
 Store arrangementer 1000,- 150 personer
 Overnatning 25,- / døgn pr. person
Udgiften dækker omkostninger til vand, toilet, brænde og affald.
Pengene betales på Mobile Pay på 22 78 31 05, eller overføres til Djursland Bank - Reg. nr.:
7260 - Konto nr.: 12 79 200, mærk overførslen med ”bålhytte”, ” navn” og ”lånedato”.
Når pladsen er booket, bekræftes det på en mail, og du får tilsendt en låsekode.
Låsekoden er til hængelåsene på kæden ved indkørslen, brænderum og redskabsrummet i
enden af brændeskuret samt til handicaptoilettet ved indgangen til huset.
Toiletter efterlades rengjorte, gulvet fejes og vaskes hvis nødvendigt. Medbring evt. selv
håndklæder og ekstra toiletpapir.
Der må kun laves bål på de etablerede bålpladser. Brandspande skal anvendes - de findes i
redskabsrummet sammen med økse og pinde til snobrød.
Låneaftalen gælder for Bålhytten og græsarealet. Ophold på terrassen og bænke ved huset er
ikke tilladt. Pladsen efterlades opryddet, bålhytten fejes, affald skal i de opstillede spande, alle
bål slukkes med vand inden pladsen forlades, redskaber og spande skal sættes på plads, og
alle hængelåse skal være låst.
Det er ikke tilladt at køre biler ind på pladsen - brug P-pladsen. Der må ikke skæres i træer og
buske på arealet - brug snobrødspindene fra redskabsrummet.
Kontakt ved problemer: Cindie Bang-Hansen 22 78 31 05 eller Lars Knutsson 40 79 47 70.
Vi ønsker jer god fornøjelse på Spejder- og Friluftscenter Syddjurs
Ledere og Bestyrelse i
1. Hornslet Trop

