
 
 

 
Utleiereglement for skolehytta i Paras 

 

 Skolehytta skal være ryddet og vasket før den forlates. 

 Prisene som er oppgitt gjelder leie av hele hytta og er ikke per. person. 

 Prisen inkluderer bruk av ved og gass. Det vil ikke være tillatt å ta ved fra hytta til 

bruk ute i terrenget. 

 Dersom noe blir ødelagt under oppholdet plikter ansvarlig leier å ta kontakt med 

tilsynsansvarlig for å melde fra om dette. Det omfatter alt som tilhører skolehytta 

og evt. tilhørende bygninger og utstyr. 

 Krav i forhold til erstatning av skader/ødeleggelser blir tilsendt den som har 

reservert leie og mottatt nøkkel. 

 Ansvarlig leier skal være over 18 år. 

 Det vil være ansvarlig leier som er ansvarlig for at branninstruks gjennomgås med 

de som skal oppholde seg i skolehytta. Herunder å sette seg inn i hvor det er 

rømningsveier. 

 Dersom kommunen opplever at det blir begått hærverk på skolehytta, vil personer 

som begår slike handlinger miste muligheten til å leie skolehytta. 

 Dersom man mister nøkkel til hytta, vil man måtte betale for innsetting av nye 
låsesylinder/hengelås for systemnøkkel og innkjøp av nye nøkler. 

 Uthenting av nøkler: Nøkkel kan hentes ut etter kl. 08.00 den dagen man skal leie 

hytta. Det vil ikke være tillatt å ta hytta i bruk før kl. 12. Det vil ikke være mulig å 

starte utleie på lørdager og søndager. Nøkkelen hentes ut i resepsjonen på Rådhuset 
på Hatteng. 

 Nøkkel må kvitteres ut ved utlevering og igjen at nøkkelen er mottatt etter avsluttet 

utleie. Dette medfører at utleie i forhold til helg kun kan avsluttes mandag innen kl. 

12.00. Nøkkel må da leveres mandag, slik at det blir kvittert for at nøkkel er levert 
inn. Hytta skal forlates innen klokken 12.00. Frist for å levere nøkkel etter utleie er 

kl. 15.00 den dagen utleieperioden er over. 

 Betaling kan skje på to ulike måter: 

 Kontant betaling til økonomiavdelingen før uthenting av nøkkel. Dette kan 

være lurt å avtale med økonomiavdeling på forhånd at man kommer. Det vil 

være en fordel å ha riktig sum kontanter med til betaling. Man vi da motta en 

kvittering som medbringes til skranken i hoveninngangen, der man etter å ha 

fremvist kvitteringen får kvittert ut nøkkel til hytta. 

 Alternativt kan man betale inn til konto nr. 4785.07.00016. Betaling må 

merkes med navn på ansvarlig leier og leieperiode. Det må fremvises 

kvittering eller annen bekreftelse på betaling, før man kan kvittere ut nøkkel 

til hytta. 


