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På vegne av mitt barn - som er under 18 år - søkes det om "barneplass" i Tenvik båtforening. 
Jeg har gjort meg kjent med og aksepterer den framgangsmåte for å søke "barneplass" i Tenvik 
båtforening som er angitt på neste side.



Framgangsmåte for å søke "barneplass" i Tenvik båtforening

Hva er "barneplass"? 

Båtforeningen ønsker å oppmuntre barn og ungdom i båtforeningens nærområde til å bli "båtvante" 
gjennom å få trening i bruk av båt og det å ferdes på sjøen. 

Etter en konkret vurdering i forkant av hver sesong kan styret beslutte at det skal leies ut et 
begrenset antall "barneplasser" i båtforeningens bryggeanlegg. En "barneplass" er båtplass beregnet 
for små joller. Plassering av "barneplass" kan variere, men vil vanligvis være plasser av begrenset 
størrelse og med begrenset tilgjengelighet.

Hvem kan søke om "barneplass"?

Barn og ungdom som ikke har fylt eller som ikke fyller 18 år i det aktuelle året, og som er bosatt i 
båtforeningens nærområde, kan søke om "barneplass". Det er foresatte som står som formell søker 
og som i tilfelle innvilget plass er ansvarlig for oppfyllelse av de forpliktelser som følger leieforholdet.

Med "leietaker" er i dette dokumentet ment både foresatte og dens/deres barn.

Søknads-, tildelings- og betalingsprosedyre

Søknad sendes båtforeningen mellom 1. januar og 1. april i det aktuelle året. Søknaden gjelder kun 
den forestående sommersesongen. Ønsker man å søke flere år etter hverandre, må det søkes hvert 
år.

Det er styret i båtforeningen som tildeler plass. Styrets beslutning er endelig. Styret beslutter selv 
tildelingskriteriene, men vil normalt gi prioritet til barn av båtforeningens medlemmer og til barn som 
har søkt tidligere år uten å ha fått tildelt plass.

Beskjed om tildeling av plass blir gitt på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig. Sammen med 
beskjed om tildeling vil det følge en faktura på leie (se www.tenvikbrygge.no for informasjon om 
leiebeløp). Eneste form for aksept er å betale fakturaen innen forfall. Dersom faktura ikke betales 
innen forfall, bortfaller tilbudet uten nærmerere varsel.

Med mindre annen informasjon blir gitt i forbindelse med beskjed om tildeling av plass, er barneplass 
tilgjengelig fra tildelingstidspunktet og fram til 30. september.

Forpliktelser

Leietaker skal rette seg etter de til enhver tid gjeldende ordensregler for båthavnen.
Leietaker skal benytte båtplassen kun til fortøyning av anvendelig/fungerende fritids-/småbåt til eget 
privat bruk, og ikke til andre fartøyer/innretninger.
Framleie er ikke tillatt.
Leietakers ferdsel på båtforeningens område og leietakers bruk av båtforeningens installasjoner og 
utstyr skal skje på en hensynsfull måte som verken påfører båtforeningen unormalt økonomisk 
belastning eller risiko, eller som er til unormal sjenanse eller ulempe for øvrige leietakere eller 
tilstedeværende i båthavnen.
Dersom leietaker forvolder skade på båtforeningens, en annen leietakers eller en annen persons 
eiendom, det være seg skade forårsaket av leietaker selv eller skade forårsaket av båt eller annen 
eiendom eiet av leietaker, det være seg med eller uten forsett, er det leietaker personlig som er 
ansvarlig for skaden og eventuell utbedring/erstatning.
Leietaker plikter å delta vederlagsfritt med minimum 5 - fem - timers dugnadsinnsats pr. år. Det 
henvises for øvrig til regler for fristillelse og beregning av gebyrer.
Leietaker plikter å delta vederlagsfritt i båtforeningens vaktordning med minimum 1 - èn  - nattevakt 
pr. år. Det henvises for øvrig til regler for fristillelse og beregning av gebyrer.
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