
Välkommen till Lomma Cup 2018 

Ni kommer att inkvarteras i skolan i en skolsal, ni ansvarar själv för denna sal som 
låsning, hålla iordning och städning under hela tiden som ni hyr den. 

Ert klubbnamn kommer att stå på dörren. När ni kommer till salen idag så måste ni ta 
ett foto på hur bänkar och stolar står för ni måste återställa dessa exakt likadant när 
ni lämnar. Detta foto ska ni visa kontrollanten när ni lämnar salen.  
 
Vi kommer att ha en vakt i skolan som patrullerar under dagarna dock ej på nätterna. 

Innan ni avslutar er vistelse i salen tar ni kontakt med vakten eventuellt informationen 
så skickar vi en kontrollant för att se om ni har återställt allt i salen. 

Alla skador som uppstår i er sal är ni skyldiga att ersätta. Vi kommer därför att ta ut 
en depositionsavgift på 500kr per sal. Depositionen lämnas tillbaka när vi har 
godkänt salen för avlämning och fått tillbaka nyckeln. 

Det finns inget automatiskt brandlarm, ni måste ringa brandkåren 112 om det skulle 
behövas. Platsen som ni befinner er på är Pilängsskolan. 

Ni har valt att inte sova i B-hallen så det innebär att det ska vara lugnt i skolan och 
tyst senast kl.22.00 för allas trivsel. Endast övernattning i skolsalar får ske. 
 

Ingen får lov att sova eller uppehålla sig i skolan förutom ni som hyr skolrum. Om ni 

ser speciellt ungdomar som inte ser ut som taekwondospelare – Fråga dem direkt 

och tveka inte, kalla på vakten om ni behöver det och se till att de kommer ut från 

skolan. 

 

Amra som jobbar i informationen når ni på 076 240 69 44 ev.Kenta på 0707 10 97 00 

Ingen alkohol eller rökning i skolan eller i taekwondoområdet ! 

Utcheckning senast på lördag eller söndag kl.16.00  

Mottagit nyckel och lämnat deposition                  Mottagit deposition på 500kr 

Namn     Namn 

 

…………………………………………………          ………………………………………… 

 
Kontrollerat att skolsalen är återställd 
 
 
………………………………………………… 


