Retningslinjer for udlejningsgæster på Flemming Efterskole ifm. COVID-19
Udlejningsgæster på Flemming Efterskole forventes selv at være orienteret samt overholde de
gældende retningslinjer fra politiet, Kulturministeriet, DGI og egen forening i forbindelse med
COVID-19. Herunder forsamlingsforbuddet.
Følger gælder derudover på Flemming Efterskole:
GENERELT
a) Gæsterne bliver hjemme ved mindste mistanke om eller symptomer på COVID-19.
b) Får en udøver eller træner som har været på skolen efterfølgende en positiv COVID-19 test,
skal skolen have besked med det samme.
c) Opstår der tvivl, utrygheder eller spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

I FORBINDELSE MED TRÆNINGEN
d) Gæsterne må kun færdes på det område, som på forhånd er aftalt.
e) Gæsterne spritter hænder før, undervejs og efter træning. Der er opsat sprit i alle lokaler
på FE.
f) Alle gæster bedes h o l d e g o d a f s t a n d til skolens ansatte og elever, særligt i ind- og
udgange, hvor der nemt opstår flaskehalse.
g) Forældre skal så vidt muligt sætte deres børn af på parkeringspladsen og undgå at gå
indenfor.
h) Omklædning skal ske hjemmefra.
i) Efter hver træning skal holdet bruge skolens rengøringsmidler til at rengøre alle redskaber,
som er benyttet i træningen. Dette gøres inden for holdets egen træningstid. Flemming
Efterskole sørger for yderligere rengøring før og efter besøg fra udlejningsgæster.
En medarbejder fra FE vil i forbindelse med første træning informere om praktiske detaljer.

SÆRLIGT FOR WEEKENDTRÆNINGER
j) Der er ikke mulighed for at overnatte på skolen.
k) Der er ikke mulighed for at få bespisning på skolen. Madpakker skal medbringes hjemmefra
og må kun indtages i træningslokalet.
l) Ved udlejninger i weekenden lægger vi et rengøringsgebyr på 600 kr. pr. lokale.

ANNULLERING AF UDLEJNING
m) Ved en nedlukning af skolen pga. en positiv COVID-19 test hos elev eller ansat, vil alle
udlejninger og arrangementer aflyses, indtil skolen igen er åben.

Hvis gæsternes kommune bliver underlagt særlige restriktioner, kan holdets besøg på
Flemming ikke afvikles. For weekendgæster vil det betyde, at træningen aflyses, og at
holdet ikke skal betale. For faste ugentlige gæster vil det betyde, at træningerne er aflyst,
indtil kommunen ikke længere er under særlige restriktioner. De aflyste træninger vil blive
fratrukket den samlede betaling.
o) Flemming Efterskole er berettiget til at annullere denne kontrakt eller enkeltstående
arrangementer/udlejninger, hvis det er nødvendigt for at efterleve myndighedernes
anbefalinger/krav/påbud angående COVID-19. Ligeledes kan Flemming Efterskole selv
vurdere, at arrangementet skal aflyses grundet de sundhedsmæssige risici, der knytter sig
til COVID-19. Meddelelse om annullering skal ske senest 8 dage inden arrangementets
afholdelse. En annullering vil betyde, at der ikke skal ske betaling til Flemming Efterskole.
Flemming Efterskole er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab, der måtte være
direkte/indirekte forbundet med annulleringen.
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