Retningslinjer for sæsonbookinger

Ansøgning om sæsonbooking
Ansøgninger til DGI Huset kan ønskes i samme periode som foreninger mfl. kan ansøge øvrige
lokaler i Vordingborg Kommune til deres aktiviteter.
Ansøgningsfrist
1.– 28. februar 2022. Herefter begynder fordelingsarbejdet med ønskede lokaler.
Der kan søges til
Iht gældende aftale indgået mellem Vordingborg Kommune og DGI Huset Vordingborg, stilles
bestemte lokaler til rådighed til foreningslivets primære aktiviteter – herunder;
•
•
•
•

Holdaktiviteter,
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder
Foredrag mv

Ved brug af øvrige lokaler kan lejes andre af DGI Husets lokaler eller der kan henvises til
øvrige gratis lokaler i Vordingborg Kommune.
Alle er velkomne til at benytte borde og stole, som er opsat i Hallen i forbindelse med deres
aktiviteter.
Lokaler til rådighed
•
•
•
•
•

Hallen – hele trægulvet eller zoner ( zone 1 + zone 2 + zone 3)
Dojoen (salen er med måtter = ingen sko)
Lille Sal - stueplan
Øverste sal – 1. sal (der er elevator)
Foreningszonen efter kl. 17,00 på hverdage (kan ikke bookes online)

Elektronisk Ansøgning
Tider må meget gerne ansøges elektronisk via vores bookingsystem. Gå ind på vores
hjemmeside og tryk på ”Tilmeld” øverst på siden. Der logges ind via jeres medlemsnr. og
kode.
Såfremt man ikke allerede er oprettet som medlem, kan dette gøres via knappen
”Tilmeld” og herefter ”Nyt medlem”.
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Alternativ til elektronisk ansøgning
Alternativ kan jeres ansøgning/ansøgninger fremsendes ved brug af skema, hvoraf;
•
•

Alle felter skal udfyldes,
Skema udfyldes for hvert ønsket hold (der er lavet flere faner i regnearket til
udfyldelse)

Skoleferier
Skoleferier vil som udgangspunkt IKKE indgå i sæson-bookingen og skal ansøges separat, hvis
I ønsker brug af det ansøgte lokale. Skoleferierne ligger i sæson 2022/23 i perioderne;
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Pinse
Sommerferie

15. – 23. oktober 2022
21. december 2022 – 2. januar 2023
11. – 19. februar 2023
1. april – 10. april 2023
28. – 29. maj 2023
24. juni – 13. august 2023

OBS vedrørende bookinger
For at smidiggøre ansøgnings- og bookingprocessen for alle, er det vigtigt, at I;
• ansøger inden for tidsfristen (februar 2022),
• kun booker tider og lokaler, der er behov for,
• afbooker både hold og enkeltdage, så andre kan få pladsen
• søger de præcise datoer for behov,
• ud for hver ansøgte tid noterer hvilken aktivitet I udbyder – ex. Krolf, Zumba mm –
Dette af hensyn til evt. flytning til andre lokaler end det ansøgte, hvis flere ansøger i
samme tidsrum/lokale
• ved sammenfald af bookingtider, vil I blive kontaktet
• foreninger med anvist lokale må IKKE udlåne lokalet til andre brugere
Da aktivitetstimerne i DGI Huset er en aftale indgået med Vordingborg Kommune, vil ansøgte
tider blive forelagt Afdelingen for Kultur- og Fritid inden endelige fordeling.
Fordelingsprincipper
Timer vil blive fordelt efter følgende prioriteringer iht aftale med Vordingborg Kommune;
• Kommunale aktiviteter
• Frivillige folkeoplysende foreninger
o Aktiviteter for børn og unge / borgere med funktionsnedsættelse
o Folkeoplysende voksenundervisning
o Aktiviteter for voksne
• Øvrige foreninger
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Afbookinger
Inden endelig sæsonstart, er det meget vigtigt, at få afbooket jeres lokaler, såfremt jeres hold
ikke kommer i gang.
Vær også opmærksom på også at få afbooket enkeltdage, hvis nødvendigt, når sæsonen er i
gang. Med mininum 3 ugers varsel.
Der vil i løbet af sæsonen kunne forekomme aflysninger til andre større events, kulturelle
arrangementer og møder. Aflysninger vil blive varslet med minimum 4 ugers varsel, hvis
muligt.
I skoleferier
Da DGI Huset ofte har forespørgsler på camps, stævner mv i skoleferierne er det vigtigt at i
afbooker disse tider, hvis I ikke har behov for bookingen.
Endelige bekræftelser
Det kan forekomme at enkelte ikke kan få deres ønskede bookinger opfyldt. Vi vil her forsøge
at finde alternative bookinger i samråd med jer. Endelige bookinger skal godkendes af
Vordingborg Kommune inden der sendes de endelige bekræftelser ud på bookinger til jer.
I skal være opmærksomme på, at der kan være enkelte datoer, som ikke er imødekommet.
Dette kan skyldes andre forud-bookede møder, arrangementer og events. Tjek også selv
bookingen for de korrekte data.
Markedsføring
Vi vil lige oplyse jer om muligheden for, at informere om jeres aktiviteter/hold på vores
indendørs- og udendørs skærme, hvis I ønsker at annoncere for jeres forening – eventuelt
inden holdstart så tjek annonceopsætning og priser på vores hjemmeside. Foreninger får 50%
rabat. Yderligere kan aftales med Jacob på mail; jacob@dgihusetvordingborg.dk
Forplejning
Caféen har altid åbent, så I har mulighed for køb af lidt mad og drikke. Derudover så huske at
det også, at det er muligt at bestille mad til møder, arrangementer mm.
COVID-19
Corona, ser ud til at være her et stykke tid endnu – derfor skal I være opmærksomme på, at
der skal være afsat tid til at afspritning- og rengøring af eventuelt inventar i den ansøgte
bookingtid i har søgt. Aflever lokalet i samme stand, som I ønsker at modtage det i. Pas på
hinanden ved holdskifte – og vær ude af lokalet til booket tid. Ansøg/afsæt evt. 15 minutter
ekstra i bookingen, så lokalet er affolket, rengjort og helt klar til brug for
næste hold/aktivitet.
Derudover er I altid velkomne til at se øvrige aktiviteter mm på vores
hjemmeside dgihusetvordingborg.dk
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