Regler & Villkor: ÉU-kortet
Vad är ett ÉU-kort?
Med ÉU-kort är det möjligt att delta i alla de aktiviteter som Entré Ungdom ordnar under ett helt år.
Likaså finns möjlighet att låna lokaler och redskap. ÉU kort kan sökas av unga i ålder 6-18 år samt för
arbetslösa 18- 25 år.

Vad kostar ett ÉU-kort?
Kortet kostar 100 kr. Ansökan kan göras när som helst under året. Kortet är personligt och giltigt i ett
år, från den dagen ansökan lämnas in. Att trycka upp ett nytt kort under giltighetstiden kostar 25
kronor.

Aktiviteter
Vill du delta i någon av våra utbildningar så anmäler du dig till denna/dessa innan kursstart varje
termin. Anmäl i god tid för att försäkra dig om att få en plats. Om det är fullt på utbildningarna så
hamnar du i kö, vi kommer då kontakta dig så snart vi får en ledig plats. På anmälningsblanketten kan
du prioritera vilken utbildning du helst vill gå. Om plats finns så får du gå flera utbildningar.

Frånvaroavgift
Vid upprepad frånvaro utan att du meddelar oss, kan en avgift på 450 kronor per tillfälle komma att
debiteras och risk finns att du förlorar din plats i aktiviteten. Meddela oss snarast möjligt om du inte
kan komma på din utbildning eller om du vill hoppa av.

Lån av lokal och utrustning
När du lånar en lokal eller någon form av utrustning i vårt café (t.ex. Tv-spel, pyssel, instrument etc.)
lämnar du in ditt ÉU-kort som ”pant”. Det är DU som lämnat in ditt ÈU-kort som är ansvarig för
lokalen eller utrustningen du lånat tills det att du lämnat tillbaka det du lånat och fått tillbaka till ÉUkort. Du får inte överlämna utrustning eller lokal till någon annan.
För att få låna lokal krävs att du har en genomgång av denna med en av våra coacher, ni skriver
därefter ett avtal som bevisar att ni får vistas på egen hand i lokalen.

Ersättningsskyldighet
Vid oaktsamhet i lokaler eller med utrustning debiteras den verkliga kostnaden för reparation
och/eller nyinköp. Är du under 18 år kommer debitering att skickas till målsman. All förstörelse
polisanmäls.

Besökskort
För besökare från andra kommuner finns möjligheten att lösa ut ett ”besökskort” som är giltigt i 1
dag och kan användas i Caféet. Kortet kostar 25 kronor. Besökskortet går under samma regler som
vanliga ÉU-kort.

