REGLUGERÐ FYRI
Hoyvíkshøllina

§1
Venjing má verða bara í høllini. Í durinum, gongum, skiftingarrúmum og felagshølum er bóltspæl
og onnur venjing bannað.
§2
Leigarin rindar ta leigu, sum til eina og hvørja tíð er ásett. Er talan um fastar venjingartíðir o.a., skal
leigan verða goldin einaferð um mánaðin. Er talan um leysar tímar, verður goldið kontant.
Ásettar venjingartíðir skulu haldast. 20 minuttir eftir hvønn tíma skal høllin vera ruddað.
§3
Høllin verður leiga út við vanligum hita og fasta ljósinum. Skal eykaljós verða sett upp, krevst loyvi
frá hallarvørðinum.
Leigarin ber útreiðslurnar.
§4
Reingerð er roknað upp í gjaldið fyri vanligar venjingartímar, og tá ið dystir eru.
Tá ið framsýningar, fundir, stevnur, tiltøk o.t. eru í høllini, er reingerð ikki roknað upp í leiguna.
Leigarin hevur ábyrgd av, at pappír o.t. innan- og uttandura verður beint burtur.
Verður neyðugt at verja gólvið, ber leigarin útreiðslurnar av at leggja verjuna á og taka hana av
aftur.
§5

Leigarin útvegar fólk at selja atgongumerki.
Atgongumerkini hjá høllini, sum hallarvørðurin hevur um hendi, skulu verða nýtt, tá ið dystur er.
Óbrúkt atgongumerki skulu alt fyri eitt latast inn aftur til hallarvørðin.
Skal avgjald verða latið av atgongumerkjunum, verður tað samstundis avroknað við hallarvørðin
§6
Leigarin hevur eftirlit við og ábyrgd av klædnagoymslum og øðrum.
§7
Er neyðugt við løgreglu-, bruna-, náttar- ella aðrari vakt, syrgir leigarin fyri hesum og ber
útreiðslurnar.
Venjingar mugu víkja fyri øðrum tiltøkum.

§8

§9
Um so er, at okkurt óvæntað forðar fyri, at avtalað hallarnýtsla kann vera, er høllin leys av allari
ábyrgd fyri leigaranum.
§10
Tá ið høllin verður leigað til venjingar ella onnur tiltøk, skal hallarvørðurin hava at vita nøvnini á
teimum, ið hava samábyrgd av høllini.
§11
Neyðug eykamanning at seta upp og beina burtur stólar, borð o.a., útvegar leigarin og ber
útreiðslurnar. Arbeitt verður eftir leiðbeining frá hallarvørðinum.
§12
Til pappír o.a. burturkast eru íløt, ið skulu verða nýtt.
Tað er ikki loyvt at hava fløskur, gløs, pylsur o.t. við inn í høllina og skiftingarrúmini.
§13
Ørindaleysum er bannað at koma í skiftinagarrúmini.
Høllin hevur onga ábyrgd av pengum, klæðum og virðislutum.
Taskur og yvirklæði mugu ikki sløðast í høllini.
§14
Tá ið venjing er, má ikki verða stigið á gólvið í venjingarhøllini í fótbúna, ið nýttur hevur verið úti.
Somuleiðis er bannað at nýta venjingarfótbúna við ribbum, knøttum ella fótbúna, ið hevur sóla úr
svørtum syntetiskum gummi ella slíkum, sum setur merki í gólvið.
§15
Ikki er loyvt at roykja í Hoyvískhøllini.
§16
Rúsdrekka má ikki verða nýtt í Hoyvíkshøllini. Fólk, ið eru ávirkað av rúsevnum, sleppa ikki í
høllina. Tó kann hallarvørðinum geva undantak, tá ið skipa verður fyri serligum tiltøkum.
§17
Leigarin hevur ábyrgdina av, at ítróttarfólk og leiðarar halda ásettu reglurnar.
§18
Lýsingar (reklamur) og uppsløg mugu ikki verða hongd upp ella fest á uttandura hallarveggirnar í
Hoyvíkshøllini.

§19
Lýsingar (reklamur) og uppsløg mugu ikki verða hongd upp ella fest innandura í Hoyvíkshøllini,
uttan so at skrivligt loyvi er fingið frá hallarvørðinum.
§20
Øll, ið leiga høllina, skulu til eina og hvørja tíð virða ávísingar frá hallarvørðinum ella hjálparfólki
hansara. Verða ávísingarnar ikki fylgdar, hevur leiðslan í høllini rætt til, uttan ávaring at nokta
einstaklingum eins væl og feløgum atgongd í høllina.
§21
Ikki er loyvt at hava djór við inn í høllina.
§22
Ikki er loyvt at nýta Hoyvíkshøllina, so at halgidagslógin verður brotin, og ikki er loyvt at skipa fyri
tiltøkum í kirkjutíð.
Hoyvíkshøllin er stongd nýggjársaftan, nýggjársdag, langafríggjadag, páskadag, hvítusunnudag,
jólaaftan og jóladag.
§23
Leigarin hevur endurgjaldsskyldu fyri tað, ið brotnar, verður skatt ella misferst í høllini ella uttan
um høllina í leigutíðini.
§24
Tann, sum ikki fylgir hesi reglugerð ella á annan hátt ger seg inn á høllina, kann verða burturvístur.
§25
Hesar reglur eru galdandi, til mentamálanevnd Tórshavnar býráðs ásetur annað.
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