TAXOR FÖR KOMMUNALA IDROTTSANLÄGGNINGAR
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Bokning av idrottsanläggningar gör du via stadens lokalbokning. Åldersgräns för bokning är 18 år.

Betalning och avbokning
All bokning faktureras månadsvis, detta gäller såväl ströbokning som abonnemang.
För bokningar i kategori A-B, som inte avbokats senast fem dagar innan bokning, debiteras enligt kategori
B.
Bokningar av abonnemang i kategori C (skolor verksamma i Helsingborgs stad) är inte avbokningsbara.
Full taxa debiteras för samtliga bokade tider under fastställd abonnemangsperiod.
Ströbokningar, kalas med mera, faktureras enligt fastställd taxa. Avbokning ska ske senast fem dagar
innan bokad tid.

KATEGORI A
Föreningar verksamma i Helsingborgs stad med minst 25 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år samt med
minst 200 bidragsberättigade sammankomster erhåller fria idrottsytor för ordinarie träning för alla
åldrar.
Detta gäller för bokningsbara tider vardagar från klockan 15.00, helger samt skollov.
Skolor och fritidshem prioriteras före föreningar mellan klockan 08.00 - 16.00.
Träningstider på vardagar klockan 08.00–15.00 samt för seniormatcher utgår avgift enligt kategori B.
Godkända pensionärsföreningar och handikapporganisationer erhåller fria lokaler enligt kategori A.

KATEGORI B
Godkända föreningar som inte uppfyller kraven enligt kategori A, erhåller fria idrottsytor för ordinarie
träning för medlemmar i ålder 7–20 år. Övriga medlemmar betalar hyra för både träning och match.
Tiderna är desamma som i kategori A.
Föreningsdrivna aktiviteter av mindre karaktär (exempelvis fotbollsskolor, cuper samt övriga
arrangemang) ingår i denna kategori. Vid arrangemang och tävlingar samt vid seniormatcher på elitnivå
lämnar vi pris enligt offert.

KATEGORI C
Skolor, förskolor och fritidshem verksamma i Helsingborgs stad måndag–fredag klockan 08.00-18.00.
Föreningars ungdoms- och elitverksamhet prioriterar vi före skolor och fritidshem mellan klockan 16.00 18.00.
Bokningar görs endast på heltimme och halvtimme.

KATEGORI D
Övriga ideella föreningar och organisationer inklusive föreningar tillhörande Helsingborgs
Korporationsidrottsförbund verksamma i Helsingborgs stad.
Här ingår även privatpersoner, företag samt föreningar som inte är hemmahörande i Helsingborgs stad.

KATEGORI E
Landskamper, RM, SM, NM, EM, VM och övriga internationella arrangemang hanteras via offert.

