
BINGEREGLER
Alle  som ønsker  å  bruke  musikkbingen  som fast  øvingssted  over  ett  skoleår  må  søke.   Det  fns  eget
søknadsskjema.  Her står for øvrig de ulike øvingstider man kan søke om å få benytte.  Alle søknader skal
sendes elektronisk via e-post musikkbinge@fauske.kommune.no (vedlegg søknadsskjemaet i eposten)

Alle som trenger å benytte musikkbingen for drop-in-øvelser trenger ikke søke, men kontakter biblioteket
(75600714) eller Ungdommens Hus for å gjøre avtale (41698543) i åpningstidene. 

Fast booking vil bli prioritert framfor drop-in-timer.

Alle under 18 år må være medlem av Fauske kommunale ungdomsklubb for å kunne låne musikkbingen.
Medlemsskapet må være betalt før låneperioden starter. En voksen foresatt må signere på lånekontrakten
hvis fertallet av medlemmene i bandet er under 18 år.  Alle band der fertallet av medlemmene er under 18 år
forplikter seg til å delta etter forespørsel på kommunale ungdomarrangementer – minimum 1 – ett – per år.

Voksne må betale leie for bruk av bingen.  Leieprisen settes til kr 1000,- for fast booking, per semester, og kr
150,- for drop-in.

Maksimal øvingstid ukentlig settes til 2 timer per band/konstellasjon/person.  Ved ledighet kan dette fravikes,
da etter skjønn fra utleier-utlåner og ledighet.

Alle som låner/leier musikkbingen har ansvar for at bingen blir et hyggelig sted for å drive musikkøving.  For å
få dette til må alle:

 Behandle fellesutstyret med respekt.
 Oppfylle en rapporteringsplikt dersom noe blir ødelagt/skadet
 Oppfylle loggføringsplikt. Brukerne signerer for at alt er ok ved start og slutt av øving.
 rydde bingen etter endt øving og alle tar med seg søpla og legger i containeren
 alle låser bingen i alle pauser
 gjennomføre kommunens holdning som tilsier at alkohol og rusmidler ikke skal benyttes i bingen, andre

sukkerholdige drikker skal heller ikke benyttes i bingen.
 gjennomføre det slik at røyking i bingen ikke skjer.
 alle leverer nøkler  tilbake etter  at  de er skrevet ut,  i  henhold til  kontrakten,  slik at  de neste ikke blir

skadelidende for at nøklene er ”borte”.
 ta av sko i ”gangen”, slik at man slipper store utgifter til renhold.
 Lagring av privat musikkutstyr skal ikke skje i bingen.  Dette tas med etter hver øving.

Hvis utstyr blir skadet må den enkelte yte erstatning for skaden på det aktuelle utstyret.  Dette gjelder også på
forsterkere som ”sprenges” grunnet for høyt volum.

Alle skal gjennomgå brukeropplæring på utstyret. Vi som driver bingen har ikke ansvar for klær eller andre
gjenstander som glemmes eller mistes. Hvis reglene ikke blir fulgt, vil låne-/leiekontrakter sies opp.

Reglene gjelder fra 01.09.10
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