ORDNINGSPERSONFÖRBINDELSE
Returneras till HUS servicebyrå för föreningar när avtalet om lokalanvändning
undertecknas!
Förening:

Deltagarantal: ca

Datum för tillställningen:

Plats: Alinasalen

Typ av tillställning:
Utdrag ur användningsvillkoren för HUS lokaler:











Festarrangören måste utse fyra ordningsperson inom sin krets. De ska fylla i en ordningspersonförbindelse som
lämnas in till HUS servicebyrå i samband med att nycklarna avhämtas. Ordningspersoner ska övervaka den
allmänna ordningen påfesten och vid behov ta fast och avlägsna störande personer från HUS lokaler (vid behov
med hjälp av säkerhetsvakterna). Ordningspersoner ska använda HUS ordningspersonvästar eller något annat
tydligt igenkänningstecken och de får inte uppträda berusade. Ordningspersoner och den som bär huvudansvaret
för festen ska hela tiden vara anträffbara och kunna svara på frågor och följa instruktioner som ges av t.ex.
säkerhetsvakterna, representanter för HUS eller polisen.
Om det är fråga om en så kallad öppen fest ska det finnas minst en ordningsperson nere vid ingången till Nya
studenthuset under hela den tid som tillställningen varar. I annat fall ska ytterdörren och dörren till själva
festlokalen hållas stängda under hela den tid tillställningen varar. Det är förbjudet att kila fast dörrarna för att hålla
dem öppna.
I enlighet med brandskyddsbestämmelserna får det samtidigt finnas högst 240 personer Nya studenthusets Atrappa, i Alinasalen maximalt 100 personer. Arrangören har ansvar för att övervaka antalet besökare. Om antalet
besökare överskrids och det uppstår en nödsituation kan det medföra allvarlig fara.
Utomstående personer behöver inte släppas in i någon av HUS lokaler. Vid behov kan man be personer som vill
komma in att visa upp studentkort. Om de saknar studentkort behöver man inte släppa in dem.
De föreningar som har sin klubblokal i samma våning som tillställningen hålls har rätt att utnyttja sina egna
utrymmen också under tillställningen, dock utan att störa.
Inträdet till festen ska sluta senast 03.30 och hela tillställningen ska sluta senast kl. 04.00. Utrymmena ska vara
städade och tömda senast kl. 06.00.
Festen ska försiggå i det utrymme som reserverats för den, inte t.ex. i trappuppgången. Rökning är tillåten enbart i
rökrummet i Alinasalen. Nödutgångarna ska alltid vara framkomliga.
Om festarrangörerna märker att dessa regler inte följs måste de anmäla saken till vaktfirman och vid behov be
säkerhetsvakterna om hjälp eller avbryta tillställningen. Tillställningen avbryts genast om det finns minderåriga
närvarande eller om det finns misstankar om eller bevis för att droger används på festen. Securitas Ab:s vakter I
Brunnsgårdsområdet kan dagtid nås per telefon 040 585 0791, kvälls- och nattetid per telefon 040 581 7574.

Vi undertecknade förbinder oss att fungera som ordningspersoner vid ovannämna
tillställning och att följa de ovannämnda användningsvillkoren för HUS lokaler.
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