Georgetown Methodist Church Hall
Termos de reserva do salão - para ser lido antes da reserva
1.

A pessoa que reservar o salão é responsável pela limpeza no final do evento, incluindo as casas de
banho. Por favor, note que se as instalações são deixadas em uma bagunça, nós teremos que pagar
para o nosso limpador vir limpar. Este pagamento será deduzido do seu depósito. Os produtos de
limpeza estão localizados na cozinha. Qualquer estrago será deduzido do seu depósito já pago.

2.

Por favor tragam os seu próprios sacos de lixo e levam todos os sacos de lixo com vocês quando
caminhem do local no final da festa. Em felizmente os nossas baldos do lixo são apenas para o uso
da Igreja porque muito lixo na area atrai gaivotas. Se tivermos que pagar o nosso limpador para
limpar o seu lixo deixado no parque de estacionamento, este pagamento será deduzido do seu
depósito já pago.

3.

Instalações para fazer chá e café são fornecidos, mas por favor traga o seu próprio chá, café é leite

4.

É permitido o uso do forno / fogão, mas nenhum equipamento de cozimento elétrico adicional deve
de ser usado.

5.

Por favor, não deixe nada na cozinha e no frigorifico. O limpador da igreja não entra no salão todos
os dias e outro grupo pode estar a usar o salão após a sua reserva.

6.

Por favor, não entre em nenhuma das outras salas da igreja durante a sua reserva.

7.

Não é permitido fumar dentro do prédio / parque de estacionamento.

8.

Nenhum álcool é permitido no local / parque de estacionamento.

9.

A segurança das crianças é responsabilidade sua e não da Igreja. Por favor, tenha bastante cuidade
e é aconselhado que um adulto verifique se as portas de saída estão trancadas e vigiadas durante
de uma festa. Um kit básico de primeiros socorros está disponível na cozinha.

10.

Castelos insufláveis são bem-vindos, mas o uso é por sua conta e risco. Por favor garanta a
supervisão adequada de um adulto em todos os momentos.

11.

A coleção e devolução das chaves será arranjado por o Administrador da Igreja com a pessoa que
reservar o Salão (Por favor venha buscar a sua chave na semana anterior à festa (horário de
Segunda a Sexta, das 9.30 às 13.00) o escritório está fechado no fim de semana).

12.

No caso de uma emergência relacionada ao acesso para o salão, por favor telefone para John Le
Gresley no tel. 852502 ou Rev Graeme Halls no tel. 722093.
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