Betaling:
Beløbet bedes indbetalt 3 dage før jeres arrangement, som bank overførsel.
Ved betaling, venligst noter teksten: ”Lej badet + dato” (datoen for arrangementet)
Reg. nr: 7616
Konto nr.: 2013791
Dette er til rådighed på Friluftsbadet:
-

festtelt på 6 * 8m.

-

borde og bænke til ca. 75 personer

-

der er trukket strøm til festteltet og i teltet hænger 4 kulørte loftlamper samt kulørte partylyskæder

-

2 store grill

-

livredder

-

hoppepude

-

og selvfølgelig svømmebassinerne, rutsjebanerne og vipperne

Til jeres arrangement skal I evt. huske:
-

Service

-

Mad

-

Alt til borddækning

-

Affaldsposer

-

Karklude til rengøring af borde

-

Grillkul, tændvæske, grillstartere og grill værktøj (der skal 20 kg. grillkul til at starte begge grill op)

-

Musik

Praktisk information:
Bemærk - Medbringes der flasker/glas og noget skulle blive smadret, så skal vi bede jer om at være
ekstra grundige med at få alle glasskår fejet op.
Har I meget udstyr med, så kan det være en god ide at pakke i en trailer.
Livredder til jeres arrangement kan åbne gitterporten, hvor jeres bil kan køres ind.
Bilen kan ikke komme rundt mellem bassinerne, men en trailer kan spændes fra og trilles helt over til
festteltet.
Sig til såfremt jeres arrangement kræver specielt meget strøm (I har måske lejet maskiner som
fadølsanlæg, softicemaskine etc.), så skal vi nemlig sørge for at trække Friluftbadets egen strømtavle
til kraftstik op til festteltet.
Det er vigtigt for Friluftbadet at strømmen ikke overbelastes, da vi værner om at holde
rensningsanlægget kørende.
Hele festteltet og grill er til jeres rådighed denne dag og I er meget velkomne til at komme i den øvrige
åbningstid for at gøre klar til jeres aften.
Det er kun svømmebassinerne/livredderen der ikke er til jeres rådighed før kl. 18.00

Et sidste godt råd:
I invitation til jeres arrangement, vil vi foreslå at der gøres opmærksom på at uanset hvor vådt det er
på land og kold luften er, så er vandet altid 25-27 grader varmt.
Det er ikke alle der er klar over at vandet er opvarmet i et Friluftsbad og vi har oplevet tidligere at nogle
går glip at en dejlig vandoplevelse, når vejret ikke lige i top, da man derfor har undladt at medbringe
håndklæde og badetøj.

God fornøjelse med jeres arrangement.
Vi hører meget gerne tilbage, hvis I har gode forslag til forbedringer/udvidelser eller måske en
manglende information der havde været rart at vide på forhånd.
Med venlig hilsen

