Vill du som elev anordna ett LAN, övernatta, ha filmkväll eller använda Bildningen under kväll
och nattid? Gör så här:
INNAN TORSDAG KL. 12.00
1. Kontakta Huskoordinator Jendela Weissman – är lokalerna lediga? Boka.
jendela.weissman@cng.se / 076 000 19 03
2. Sök upp Anders Södergren eller annan person i ledningsgruppen.
En person från CNGs ledning måste agera kontaktperson under LANets gång.
3. Vid LAN: Meddela Micke/Dan för att öppna portar.
4. Maila till raddningstjansten@finspang.se och meddela att det kommer vara övernattande
ungdomar i huset, på vilken våning samt hur många ni blir.
Lägg en kopia till huskoordinator (jendela.weissman@cng.se)
Ex: Hej! Jag heter (namn) och jag går på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. Jag mejlar för att
informera er om att xxx-dagen den (datum) kommer X antal elever (räkna med dig själv)
övernatta på våning 3 i huset Bildningen på Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång
Mvh Förnamn Efternamn, Telefonnummer
5. Lämna in deltagarlista till huskoordinator senast på torsdagen kl. 12.00.
Ni kvitterar ut en tagg och kommer överens om var och när den ska lämnas tillbaka.

FREDAG:
6. Kontakta Elevrådsrepresentant för att få tillgång till följande
a. Lån av switch
b. Genomgång av regler
Alexander Hall
eller
Viggo Härnbro

TEKDES17

076-166 27 13

EE18

076-026 08 49
elevrad.it@cng.se

MÅNDAG MORGON:
7. Lämna tillbaka tagg enligt överenskommelse.
8. Möt upp person från Elevrådet för att lämna tillbaka utrustning och gå igenom lokalerna ni
använt.
a. Se till att utrustningen är i samma skick.
b. Se till att lokalerna är i gott skick.

LAN- & övernattningsregler
Regler:
-

Den tagg som jag nu kvitterar ut ska användas av mig personligen, och får inte lånas ut till någon.

-

Den information (ex. kod) som jag får i samband med utkvitteringen får inte spridas vidare.

-

Berusade eller drogpåverkade personer får ej vistas i Bildningen vid denna aktivitet.

-

Alkohol och andra berusningsmedel är helt förbjudet.

-

Vid oaktsamhet och då eventuella skador uppstår blir du ersättningsskyldig.

-

Respekt ska visas för annan pågående aktivitet i Bildningen.

-

En ansvarig person ska alltid finnas på plats.

-

OBSERVERA att endast plan 3 är ämnad för erat LAN. Larm kommer gå om ni försöker gå in någon
annanstans. Vilket kan leda till 2500kr tilläggsavgift.

-

Lokalerna ska städas och iordningställas till ordinarie utseende. Städinstruktion finns på
städvagnen.

-

Lämna lokalerna i fint och städat skick (städvagn finns utställd till er på plan 3 och på den hänger en
instruktionslapp vad som ska göras).

Ifylles av kontaktperson:
Namn:
_________________________________
Tfn:
_________________________________

Ifylles av huskoordinatorn:
Lokal bokad
Larm avstängt
Tagg utkvitterad
Kopia av mail till räddningstjänsten mottaget

Elevbokning av Curt Nicolin Gymnasiet
Minst 2 ansvariga för helgen. Max 35 deltagare.

Ansvariga
Jag har läst och godkänner samtliga regler:
Namn

____________________________

Telefon

____________________________

Namn

____________________________

Telefon

____________________________

Datum
Starttid:
Datum:
____________________
Klockslag:
____________________
Sluttid:
Datum:
____________________
Klockslag:
____________________

För- och efternamn
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Skola och klass

