Regelsæt for bestilling og afbestilling af Københavns Skyttecenters baner.

1. Banebestilling.
1.1. Forudbestilling af baner skal ske per e-mail til skyttecentret på adressen ksc@kbh-skyttecenter.dk.
1.2. Forudbestilling af baner foretages senest tre dage før den tiltænkte benyttelse. Bestillinger, der
indgives efter torsdag kl. 09.00, kan først forventes behandlet den følgende tirsdag. Reservationer til
weekenden skal således indsendes senest torsdag kl. 09.00.
1.3. Ved bestillingen opgives den ønskede bane, antallet af standpladser samt dato og tidsrum for den
ønskede benyttelse. Endvidere oplyses foreningstilhørsforhold, navnet på skydelederen den
pågældende dag og formålet med baneanvendelsen.
1.4. I forbindelse med afholdelse af stævner med deltagelse af mindst to foreninger skal en foreløbig
banebestilling indgives senest to måneder før stævnedato. En eventuel reduktion af banebestillingen er
omkostningsfri indtil 2 uger før afholdelsen.
1.5. Bestilling af 25m-baner:
1.5.1. Ved reservation af 25m-baner til skydning under 25 meters afstand bestilles og betales for hele
afsnittet.
1.5.2. Ved bestilling af mindre end 10 stk. 25m-standpladser (et helt afsnit) til træningsskydning på 25
meters afstand må påregnes, at de resterende standpladser på afsnittet kan sælges til anden side.
1.5.3. Ved bestilling af 25m-baner til afholdelse af arrangementer, der afholdes med henblik på
underholdning, undervisning eller for at give indtægter til den afholdende forening /virksomhed
(polterabend, firma-arrangementer, kundearrangementer, etc.) betales for hele det pågældende afsnit.

2. Afbestilling af forudbestilt træningstid:
2.1. Afbestilling af enkeltstående banebestillinger sker efter retningslinjerne for banebestilling. Det vil
sige med mindst to dages varsel og senest torsdag kl. 15.00 for bestillinger i perioden fra fredag til den
følgende tirsdag.
2.2. Foreninger, som er faste brugere kan ikke få refusion for banelejen for enkelte datoer i en serie af
forudbestilte træningstider. Har en forening således forudbestilt baner på en række datoer, kan
træningstiden for en enkelt dag i denne serie ikke afbestilles.
3. Forsinket fremmøde til forudbestilt træningstid.
3.1. Ved fremmøde mere end 15 minutter efter forudbestilt træningstids begyndelse kan den/de
pågældende bane/r sælges til anden side.
3.2. Den bestilte, ubenyttede træningstid godtgøres ikke.
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3.3. I tilfælde, hvor forudbestilte baner er solgt til anden side som følge af forsinket fremmøde, kan den
for sent fremmødte forening få rådighed over banerne senest en time efter faktisk fremmøde.
4. Udlån af nøgler.
4.1. Under særlige omstændigheder kan skyttecentret udlåne nøgler til faste brugere til benyttelse
udenfor centrets åbningstid. I disse tilfælde skal banebenyttelsen meddeles pr. e-mail til skyttecentret
forud for anvendelsen. Benyttelse af banerne uden forudgående reservation eller meddelelse pr. mail
til skyttecentret forud for anvendelsen kan medføre inddragelse af de udlånte nøgler.
Brugerne er selv ansvarlige for at kontakte vagten angående lån af nøgler.

5. Betaling.
5.1. Ved reservation af baner tillægges opkrævningen et reservationsgebyr jf. den aktuelle prisliste.
5.2. Opkrævning af betaling for reserverede baner sker ved udsendelse af faktura.
5.3. Tilkøb på træningsdagen af ekstra baner i tillæg til forudbestilt træningstid afregnes kontant hos
vagten til den ordinære løssalgspris, evt. ved anvendelse af udstedte klippekort.

6. Adfærd på banen.
6.1. Banerne må kun benyttes til det formål, de er beregnet til ifølge baneinstruksen. Overtrædelse af
baneinstruksen kan efter bestyrelsens beslutning medføre bortvisning for en periode. Ved gentagne
overtrædelser kan den pågældende forening/person bortvises permanent.
6.2. Skytterne/foreningerne er velkomne til at tage egne, afskudte hylstre med sig fra skydebanen.
Hylstre, der forefindes på banen ved skyttens/foreningens ankomst, er skyttecentrets ejendom.
6.3. Der må ikke ryges på baneafsnittene.

7. Identifikation.
7.1. Brugerne skal melde deres ankomst hos vagten, før banerne tages i anvendelse.
7.2. Ved løssalg af baner skal brugerne identificere sig med gyldig våbentilladelse. Politi og militært
personel skal identificere sig med politiskilt/Militært identitetskort.
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