Pay & Play Sport

- Sjov sport når det passer dig!

Med Pay & Play Sport kan du booke en bane online og spille badminton, tennis,
fodbold, stikbold, høvdingebold, rundbold eller noget helt andet med dine venner,
kolleger eller familie. Styrk holdånden eller se hvem der giver de andre baghjul!
På www.LSOK.halbooking.dk har du mulighed for at booke en badmintonbane, en
tennisbane eller en hel idrætshal! Log-in eller opret en ny bruger. Under Sport finder
du Pay & Play Sport, vælger en bane og et tidspunkt og du er godt på vej mod sjove
sportsaktiviteter. Læs mere om booking og betingelser på bagsiden.

Priser
Badmintonbane

120 kr. pr. time

Tennisbane (kun fra oktober til marts i Strib Fritids- og Aktivitetscenter)

125 kr. pr. time

Idrætshal

352 kr. pr. time

Lillebæltshallerne

Strib Fritids– og
Aktivitetscenter

Færøvej 74-76,
5500 Middelfart

Ny Billeshavevej 1-3,
5500 Middelfart

www.LSOK.dk │ info@LSOK.dk │ 6441 2966

Pay & Play Sport
Praktiske informationer og betingelser:
Booking: du kan booke baner op til 7 dage frem i tiden. Når du har fundet en tid,
booket og betalt, modtager du en bekræftelse på e-mail. Denne e-mail indeholder
også en kode, som du skal benytte for at få adgang til vores center. Adgangskoden er
aktiv 15 minutter før din bookede tid og skal indtastes på vores dørsystem ved
indgangen.
Sportudstyr: du skal selv medbringe sportsudstyr som f.eks. ketcher, bolde og bat
mm. Du kan leje badmintonketcher og fjerbolde indenfor kontorets åbningstid i
Lillebæltshallerne. Ønsker du at leje andet udstyr, så kontakt os forinden på tlf. 6441
2966.
Opstilling og oprydning: I skal selv sørge for at stille net og andet udstyr op. Efter en
god kamp, skal I selv pille udstyret ned og rydde op, så banen er klar til de næste.
Hvis I har booket tennis, kan I bare gå i gang, da hallen kun bruges til tennis.
Annullering: ønsker du at annullere din tid, kan du gøre det op til 2 timer før
spilletid—det forudbetalte beløb indsættes på din strakskonto og kan benyttes som
betaling til næste gang, du booker en bane.
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