Reglugerð fyri ítróttarhøllina á Giljanesi, Skúla- ítróttar- og samkomuhøll
1. Venjing má bara fara fram í sjálvari ítróttarhøllini. Í forhøll, skiftingarrúmum, gongdum
v.m. er øll venjing og alt spæl bannað.
2. Leigarin rindar ta leigu, sum bygdarráðini í hvørjum føri hava ásett.
3. Høllin verður leigað út við vanligum hita og fasta ljósinum. Til at seta upp eykaljós krevst
loyvi frá umsjónarmanninum.
4. Reingerð er íroknað ásettu leiguna. Øllum pappíri o.t., sum verður burturbeint, hevur
leigarin ábyrgd av. Við konsertir, fundir, stevnur o.t. er reingerð ikki íroknað leiguna. Er
neyðugt at verja gólvið við plátum ella øðrum, ber leigarin útreiðslurnar, og tekur
umsjónarmaðurin í hvørjum einstøkum føri støðu til, um lagt skal verða á gólvið ella ikki.
5. Leigarin fær sjálvur til vega fólk at selja atgongumerki, at hava eftirlit við garderobu og til
eftirlit annars. Er neyðugt við politi- bruna- náttar- ella øðrum varðhaldi, verður leigarin at
fáa tílík til vega og halda útreiðslurnar, ið av hesum standast.
6. Fyri leigu av høllini til venjingar v.m. verður rokning send seinast í hvørjum mánað, uttan so
at kravt verður serligt atgongugjald. Verður rokningin ikki goldin innan 14 dagar, taka
bygdarráðini sær rætt til at siga leiguna upp.
7. Venjing víkur fyri øðrum tiltøkum. Ásettar venjingartíðir verða at halda.
8. Til ítróttarkappingar verða nýtt atgongumerki hjá ítróttarhøllini, sum verða útflýggjað av
umsjónarmanninum. Atgongumerkini, ið loypa av, verða latin innaftur, beinanvegin sølan er
lokin, og verður tá samstundis avtalaða gjaldið til høllina avroknað.
9. Óvæntaðar hendingar, ið forða fyri nýtslu av høllini, frítaka bygdarráðini fyri ábyrgd
mótvegis leigaranum.
10. Í sambandi við leigu av høllini til venjingar og onnur endamál, skal leigari geva
umsjónarmanninum nøvnini á einum ella tveimum fólkum við ábyrgd mótvegis
bygdarráðunum.
11. Neyðugu manningina til at seta upp og beina burtur ítróttaramboð, stólar, borð o.t. útvegar
viðkomandi leigari og ber útreiðslurnar av hesum. Fram verður farið eftir leiðbeining
umsjónarmansins.
12. Pappír og annað burturkast verður koyrt í íløtini, sum sett eru fram til tað sama. Fløskur og
gløs mugu ikki finnast í høllini.
13. Taskur og yvirklæðir mugu ikki liggjast og sløðast nakrastaðni í høllini.
14. Tað má ikki stígast á gólvið í høllini í svørtum, syntetiskum gummisálla. Somuleiðis er
bannað at nýta fótbúna við ribbum, knøttum, píkum, spískum hæli og tílíkum.

15. Royking er strangliga bannað innandura á skúlanum og í ítróttarhøllini.
16. Rúsandi drykkir so sum bjór, vín og spiritus má ikki nýtast, ei heldur finnast í høllini. Fólki ,
ið eru drukkin, verður noktað atgongd.
17. Fyri pengar, klæðir ella virðislutir annars átekur høllin sær onga ábyrgd. Ørindaleys hava
onga atgongd til skiftingarrúmini.
18. Leigarin hevur ábyrgd av, at ítróttarfólk og leigarar halda ásettu reglurnar.
19. Reklama er ikki uttan so, at bygdarráðini frammanundan skrivliga hava játtað hesum
undantikið tó leikbúnar v.m.
20. Allir leigarar, tað verið seg feløg við limum ella teirra áskoðarar, skulu til einahvørja tíð
rætta seg eftir ávísingum umsjónarmansins ella møguligum hjálparum hansara. Verða
ávísingar hansara ikki fylgdar, hava bygdarráðini rætt til uttan ávarðing at nokta
einstaklingum eins væl og feløgum atgongd til høllina.
21. Øll máling í sambandi við framsýningar er strangliga bannað.
22. Einki má verða hongt upp ella sett fast í høllini á slíkan hátt, at tað er til skaða, og tað má als
ikki verða gjørt uttan loyvi frá umsjónarmanninum í hvørjum einstøkum føri.
23. Eingin má skamfíla ítróttarhøllina ella amboðini í høllini við at skriva, krita ella skøva
veggir og hurðar.
24. Leigarin er endurgjaldsskyldugur fyri tað, ið av hansara ávum misferst í ella uttan um
høllina, eins og fyri skaða, ið hendir í leigutíðini.
25. Teir áskoðarar ella spælarar, sum ikki fylgja hesi reglugerð ella á annan hátt gera seg inn á
høllina, verða útvístir.
26. Hesar reglur eru galdandi, til tær verða broyttar av bygdarráðunum.
Reglugerðin er soleiðis samtykt á bygdarráðsfundi hjá Miðvágs kommunu og Sandavágs kommunu.
Váttað verður, at frá 1. februar 2002 verður hendan reglugerð at galda.
Bygdarráðini kunnu til eina og hvørja tíð gera nýggjar ávísingar ella undantøk.
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