Idrottshusets och Tannbergsskolans dörrar är upplåsta under följande tider
FREDAG 29/6
11:00 – 22:00
LÖRDAG 30/6
07:00 – 22:00
SÖNDAG 1/7
07:00 – 16:00
Tjejer som bor på Tannbergsskolan har omkädningsrummet nedanför trappan, logiansvarig
visar detta. På idrottshuset är det ingången från långsidan mot parkeringen.
Killar som bor på Tannbergsskolan har omklädningsrummet nedanför trappan, logiansvarig
visar detta. På idrottshuset är det ingångarna som ligger mot ishallen. Toaletter finns för
damer och herrar på sidan mot ishallen samt ingången på gaveln som är mot gräsplanen.
Vattenflaskor går att fylla i omklädningsrummen.
Lagen ansvara själva för sjukvårdsväska.
På skolan skall alla vara i sina klassrum kl 22.30 och det skall vara tyst på skolan, varje ledare
ansvarar för sina respektive lag.
Parkering sker på anvisad parkeringsplats, parkering på baksidan av skolan är inte tillåtet och
kan medföra parkeringsböter.
Inget fotbollsspel eller annan aktivitet som kan orsaka skador är tillåtet inne på
Tannbersskolan.
Vistelse i sporthallen på Tannbergsskolan är förbjudet.
Utrymningskartor vid eventuell brand finns på skolan, samlingsplats vid eventuell
utrymning av skolan är Tannbergsskolans parkering.
Lämna inga värdesaker i skolsalarna eller i omkädningsrummen.
Informera era supporters att utrymmet mellan 7-manna planerna endast får användas av
spelare och ledare. Föräldrar syskon och andra supporters får använda den yttre sidan, allt för
att spara planerna för 11-manna spel.
Nattvakt fredag Henrik Berggren, 070-304 61 62
Nattvakt lördag Henrik Berggren, 070-304 61 62
Varje natt går ett larm på 5 minuter vid 23:00 och 24:00, om det inte slutar kommer Securitas
och larmar av. Ställ inte upp ytterdörrar på Tannbergsskolan, det kan orsaka larm till Securitas
= kostnader
OBS. Klassrummen skall städas innan avresa, städmaterial kommer att finnas på skolan,
bänkar skall ställas tillbaka som de var uppställda när Ni kom. Lag som ej städat sitt klassrum
kommer faktureras 2 000 kr i efterhand.
Nycklar lämnas tillbaka till tävlingsexpedition.
MEDFÖLJANDE FÖRÄLDRAR OCH SYSKON KAN KÖPA MATBILJETTER RÖDA KIOSKEN PÅ
TANNEN ELLER I KÖKET VIA SWISH.
FRUKOST
50:LUNCH/MIDDAG
80:BARN UNDER 8 ÅR
40:-

