Kriterier for den årlige lokaletildeling – Svømmehaller
Generelt:
Lokaler kan søges i hele Sønderborg Kommune.
Det tilstræbes, at tildeling af faciliteter sker med udgangspunkt i det nærområde, som foreningen
har tilknytning til.
Tildelingen vil ske i prioriteret rækkefølge, således at børn og unge under 25 år har 1. prioritet,
undervisning for voksne har 2. prioritet og aktiviteter for voksne har 3. prioritet.
Ansøgning og tilbagemelding.
Ansøgning skal ske på specielle skemaer som fås ved henvendelse til Kultur og Fritid pr. e-mail:
fritid@sonderborg.dk tlf. 88 72 42 12 eller ved henvendelse til den skole/hal, hvor I ønsker at søge
om lokaler.
Ansøgningsfristen er fastsat til den 11. april.
Besked om tildeling forventes udsendt i løbet af maj måned fra Kultur og Fritid.
Tildeling af svømmetimer.
Svømmehallen tildeles således:
− Først og fremmest til egentlige svømmeklubber med ungdomsarbejde.
− Handicapsvømning tilgodeses i vid udstrækning.
− Der tildeles klubber som roklubber, kajakklub, søsport m.v. begrænset træningstid til opøvelse af
disse klubbers specielle krav til deres medlemmer med hensyn til svømmeprøver o.l. Dvs. strengt
nødvendig træningstid til opfyldelse af sådanne klubbers sikkerhedskrav.
− Foreninger, der ikke direkte og først og fremmest har svømmesport som hovedformål, kan ikke
få tildelt træningstid, ligesom motionssvømmesammenslutninger og klubber, der har
begrænsninger i sin medlemsoptagelse, eller som henvender sig til snævre geografiske områder,
ikke kan få tildelt træningstid.
Humlehøj-Hallens svømmehal:
Ansøgning fremsendes til Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 1.sal, 6400 Sønderborg på specielle
skemaer.
Fordeling af timerne sker med udgangspunkt i pointberegningssystem.
Nord-Als Idrætscenters svømmehal:
Ansøgninger fremsendes til Nord-Als Idrætscenter, Stadionvej 1, 6430 Nordborg på specielle
skemaer. Timefordelingen aftales mellem halinspektør, relevante foreningsrepræsentanter og en
repræsentant for Kultur og Fritid.
Enkeltarrangementer:
Ansøgning om faciliteter til enkeltstående arrangementer (engangsansøgninger) sendes til hal- eller
serviceleder på stedet. Stævnetider m.v. i weekender aftales ligeledes med hal- eller serviceleder.
Andet:
Evt. klager over tildeling skal rettes til Kultur og Fritid pr. e-mail: fritid@sonderborg.dk
Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 12. marts 2008.

