VIDSTE DU, AT VI UDLEJER TING TIL

Sejlads, friluftsliv, klatring og en instruktør

PRIS OVERSIGT
SEJLADS
20 stk. 2-mands kanoer, forefindes på trailer. 60 kr. pr kano pr. døgn
350 kr. trailerleje det første døgn
Redningsveste, pagajer, padler og øser medfølger.
14 stk. 1-mands havkajakker, 75 kr. pr. døgn
Redningsveste, pagajer, flyder og lænsepumpe medfølger.
Våddragter lejes særskilt, 30 kr.
Instruktør til sejlads kan bookes.
Esbjerg Kommunes retningslinjer for sikker sejlads skal overholdes.
http://myrthue.esbjergkommune.dk/myrthuegaard/friluftsliv/sejlads.aspx
FRILUFTSLIV – UDSTYR
Rygsække 20 kr. pr. stk.
10 stk. SHO SHO 4000 (Haglöfs)
7 stk. SHO SHO 5000 (Haglöfs)
10 stk. 30 liters rygsæk (af mærket Flare)
Soveposer (egnet til vinterbrug)
34 stk. str. L og 10 stk str. Medium, 30 kr. pr. stk.
Regnslag, lagenpose medfølger og liggeunderlag medfølger.
3 stk. 6-personers Telte (Outwell Montana), 50 kr. pr. stk.
2 stk. Lavvu tippi, 8-12 personer, 150 kr. pr. stk.
25 stk. Trangia sæt til gas, 10 kr. pr. stk.
2 stk. Snittekasser, 50 kr. pr. stk.
3 stk. fælgekomfurer, 20 kr. pr. stk.
Bålgryder, diverse størrelser, 1 sæt 10 kr.
2 stk. rygeovne, Lille; 20 kr. pr. stk. Stor; 40 kr. pr. stk.

KLATRING
Ring for nærmere info. Udstyr udlejes udelukkende til certificeret
instruktør. Alternativt kan instruktør bookes udenfor skoletiden.
INSTRUKTØR
Nikko Derbyshire er certificeret kano- og træklatringsinstruktør og vil
kunne bookes til arrangementer udenfor skoletiden eller i begrænset
omfang til heldagsarrangementer.
Pris: 500,00 kr. pr. time.
AFHENTNING AF MATERIALER
Alle materialer afhentes på aftalt tidspunkt på Novrupskolen,
Søndre Novrupvej 20, 6705 Esbjerg Ø.
BETALING
Via EAN senest 14 kalenderdage efter booking.
AFHENTNING
Alle materialer leveres tilbage i samme stand som ved modtagelse.
Bortkommet eller ødelagt udstyr erstattes af lejer. Almindelig slitage
erstattes ikke.
UDLEJNING
Al udleje afregnes i pris pr. døgn
KONTAKT
Nikko Derbyshire
Mail: nid@esbjergkommune.dk
Telefon: 27 24 19 59

Esbjerg Ungdomsskole
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg N
Telefon 7616 6260

