HAGANÄS RULES (våra 10 budord)
*Giltigt gårdskort för att vara på klubben/gården
Man får prova på 2 gånger innan man löser ett gårdskort.
Kompisar från andra kommuner behöver inte gårdskort om dom inte kommer alltför
ofta.
*Respektera personalen och klubbens regler!
*Respektera dina kompisar och klubbens besökare
Om man använder rasistiska, kränkande, nervärderande och könsord om någon får
man böta en krona. Får du 5 böter på en dag, så får du lämna klubben.
Kränkande och nervärderande ord är ord som sårar och gör andra ledsna.
Vi eftersträvar ett bra språk.
*Sätt skorna och häng jackorna i korridoren
så slipper vi svettdofter, dålig luft och grusiga/skitiga golv.
Lämna inga värdesaker kvar i jackorna - alla är inte lika ärliga som du!
*Prata svenska!
om inte alla runt om dig kan just ert språk
*Läsk, tekakor och glass dricks och äts endast vid kiosken.
Godis papper slängs i vår sopsortering - burkar lämnas in i kiosken om du inte vill
panta dom själv.
*Var rädd om klubbens/gårdens saker och möbler
Vill man låna hörlurar, pilar eller bollar så måste man lämna in sitt gårdskort.
Sitt i sofforna och på stolarna och inte på borden.
*Boka tid ifall du vill använda datorer, spela biljard eller Playstation.
Man får boka en tid på Playstation, en tid på biljard och en tid på datorerna (med
inlogg) per dag. Är dessa aktiviteter lediga och inte bokade är det ok. att använda
dessa.
Playstation: Spelen byter personalen 1 gång per tidsbokning
Biljardbordet: köerna skall vara vid kiosken och stötarna gör man med köerna och
inte med händerna. Om du skjuter bollen över kanten två gånger så får du inte spela
mer biljard för resten av dagen.
Datorerna: Vi tillåter inte att ni går in på sajter med inslag av porr, rasism eller grovt
våld.
*Inget våld eller spring på klubben/gården
Boxbollen är ingen lian eller fotboll, men det går bra att slå på den.
Brottning sker endast på våra gymnastikmattor.
Springa får du göra ute.
*Klubben/gården är drogfri
Du får inte heller bära kläder och smycken som gör reklam för droger.

Övrigt
Saker på klubben som barnen tar sönder får de laga eller betala för.
Vapen, smällare, rasistiska symboler eller drogsymboler får våra besökare inte ha på
klubben. Ej heller tändare och cigaretter under eftermiddagstid.
Vi lägger beslag på allt sådant. Sedan får barnens föräldrar komma och hämta
sakerna om man vill ha dom tillbaka.
Om man inte följer klubbens regler kan man bli avstängd för dagen eller för en längre
period. Blir man avstängd får man inte pengarna tillbaka för gårdskortet.
Annars är våra regler i stort sett samma som hemma.

