Information och regler för daglig träning på Karavan i samarbete med Manegen.
–

Karavan ska vara en trygg zon som är fri från all form av rasism, sexism, funkofobi,
homofobi, transfobi eller kroppshets.

–

Träningen är öppen för professionella artister inom cirkus, varieté och gatuperformance
som är medlemmar i Manegen.

–

Träning sker på egen risk, alla som tränar på Karavan ska ha egen försäkring.

–

All träning sker med fokus på eget arbete och respekt för de övriga professionella som
tränar i lokalerna. Visa hänsyn och kommunicera med varandra om disponeringen av
ytorna.

–

Rigga ner allt efter dig varje dag, för undantag måste du prata med ansvarig och få det
godkänt.

–

Ställ undan allt på sin plats samt städa efter dig i lokalen

–

Diska efter dig och plocka undan, lämna ingen mat framme.

–

Om ni måste lämna saker på Karavan ska de märkas tydligt och endast första hyllan i
förrådet närmast lokalen får användas för privata saker, du måste dock prata med ansvariga
innan något lämnas och få det godkänt. De som använder lokalen får inte använda eller
flytta på andra saker i förrådet än sina egna tydligt märkta.

–

Om det dyker upp människor i lokalen som du inte känner ta gemensamt ansvar, välkomna
med fråga vem de är. Hänvisa till ansvarig på kontoret om de har frågor.

–

Tänk på att nästan alla eventuella problem kan lösas genom att vi kommunicerar.

–

Träningen sker i samråd och samförstånd med Karavan, Cirkus Saga och LUR, vilket betyder
att de har förtur och att verksamheterna bedrivs med hänsyn till varandra.

–

Åldersgräns 18 år (om inte annat är överenskommet med Manegens ansvariga på plats).

–

Användning av utrustning eller lokalen på icke avsett vis leder till avstängning från
träningen.

–

Åskådare eller besök är inte tillåtna på Daglig Träning, alla som deltar måste vara
medlemmar i Manegen och anmäla dig hos administratör på plats vid varje träningstillfälle.

–

Tillstånd krävs av ansvarig för användning av luftutrustning.

