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LLEEBBAANNOONN          LLOOCCAATTOORR::          11000077  

BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn        SSEECCTTIIOONN::  CCOOMMMMUUNNIITTYY//BBOOAARRDD  OOPPEERRAATTIIOONN  

PPOOLLIICCYY          AADDOOPPTTEEDD::  1100//1111//22001166    

            RREEVVIISSEEDD::  0066//0099//22002222  

  

UUSSEE  OOFF  SSCCHHOOOOLL  FFAACCIILLIITTIIEESS  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--223399,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  mmaayy  ppeerrmmiitt  tthhee  uussee  ooff  aannyy  

sscchhooooll  ffaacciilliittyy  ffoorr  nnoonnpprrooffiitt  eedduuccaattiioonnaall  oorr  ccoommmmuunniittyy  ppuurrppoosseess  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  sscchhooooll  iiss  iinn  

sseessssiioonn..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  mmaayy  aallssoo  ggrraanntt  tthhee  tteemmppoorraarryy  uussee  ooff  aannyy  sscchhooooll  ffaacciilliittyy  ffoorr  

ppuubblliicc,,  eedduuccaattiioonnaall  oorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  ppoolliittiiccaall  ddiissccuussssiioonn,,  aatt  ssuucchh  ttiimmee  

tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  nnoott  iinn  uussee  ffoorr  sscchhooooll  ppuurrppoosseess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  ggrraanntt  ssuucchh  uussee  ffoorr  aannyy  

ppuurrppoossee  ooff  vvoottiinngg  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  TTiittllee  99  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  wwhheetthheerr  oorr  

nnoott  sscchhooooll  iiss  iinn  sseessssiioonn..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  2200  UU..SS..CC..  §§  77990055,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhaallll  nnoott  

ddeennyy  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  oorr  aa  ffaaiirr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmeeeett,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissccrriimmiinnaattee,,  aaggaaiinnsstt  aannyy  ggrroouupp  

ooffffiicciiaallllyy  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  BBooyy  SSccoouuttss  ooff  AAmmeerriiccaa  ((oorr  aannyy  ootthheerr  yyoouutthh  ggrroouupp  lliisstteedd  aass  aa  ppaattrriioottiicc  

ssoocciieettyy  iinn  TTiittllee  3366  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  CCooddee))  tthhaatt  wwiisshheess  ttoo  ccoonndduucctt  aa  mmeeeettiinngg  uussiinngg  sscchhooooll  

ffaacciilliittiieess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  ppoolliiccyy..    SSuucchh  uusseess  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  aanndd  

pprroocceedduurreess,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  rreessttrriiccttiioonnss  aass  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  

ccoonnssiiddeerrss  eexxppeeddiieenntt..      

  

CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ddeevveelloopp  aanndd  pprroommuullggaattee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

RReegguullaattiioonnss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ffoorrmmss  ggoovveerrnniinngg  uussee  ooff  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ffaacciilliittiieess  bbyy  ccoommmmuunniittyy  

aanndd  ootthheerr  ggrroouuppss..    SSiinnccee  tthhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  iiss  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess,,  

ssuucchh  aaccttiivviittiieess  wwiillll  hhaavvee  pprriioorriittyy  oovveerr  aallll  ootthheerr  rreeqquueesstteedd  uusseess..    

  

AA..  AApppplliiccaattiioonn  PPrroocceedduurreess  

  

AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  uussee  ooff  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnddiivviidduuaallss,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReegguullaattiioonnss::  

  

FFaacciilliittyy  AApppplliiccaattiioonn  SSuubbmmiitttteedd  TToo  

  

FFoorr  uussee  ooff  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  BBuuiillddiinngg  PPrriinncciippaall  

  

FFoorr  uussee  ooff  aatthhlleettiicc  ffiieellddss  aanndd  ffaacciilliittiieess  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  

  

FFoorr  uussee  ooff  ootthheerr  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss  

  

  

GGrroouuppss  rreeqquueessttiinngg  uussee  ooff  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  

ddeessiirreedd,,  aanndd  aapppprroovvaall  wwiillll  bbee  ffoorr  tthhoossee  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  oonnllyy..    AAllll  sscchhooooll  eeqquuiippmmeenntt  oonn  tthhee  

pprreemmiisseess  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  cchhaarrggee  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  oorr  rreessppoonnssiibbllee  

aaddmmiinniissttrraattoorr,,  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  uusseedd  wwiitthhoouutt  tthhee  eexxpprreessss  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattoorr..  
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PPrriinncciippaallss  aanndd  ootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  aaddmmiinniissttrraattoorrss  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ccooppiieess  ooff  eeaacchh  bbuuiillddiinngg  uussee  ffoorrmm  

wwiitthh  aa  nnoottaattiioonn  ooff  wwhheetthheerr  ssuucchh  uusseess  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd..    AApppprroovvaall  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  bbyy  tthhee  

pprriinncciippaall  oorr  ootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  ppaarrttyy  mmaayy  bbee  rreevvookkeedd  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  

ddeessiiggnneeee..    

  

BB..  EElliiggiibbllee  OOrrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  PPrriioorriittyy  ooff  UUssee  

  

AAddmmiinniissttrraattoorrss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aapppprroovviinngg//ddiissaapppprroovviinngg  rreeqquueessttss  ffoorr  uussee  ooff  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

ffaacciilliittiieess  wwiillll  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  rreeggaarrddiinngg  pprriioorriittyy  ooff  uussaaggee  ooff  ssuucchh  ffaacciilliittiieess::  

  

  OOrrddeerr  ooff  pprriioorriittyy::  

  

11..  SScchhooooll--ssppoonnssoorreedd  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

  

22..  AAccttiivviittiieess  ooff  sscchhooooll--rreellaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((ee..gg..  PPTTOO,,  BBoooosstteerr  CClluubbss,,  AAfftteerr  

GGrraadduuaattiioonn  CCoommmmiitttteeeess  aanndd  ssiimmiillaarr  oorrggaanniizzaattiioonnss))..  

  

33..  TToowwnn  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  aaggeennccyy  aaccttiivviittiieess..  

  

44..  AAccttiivviittiieess  ooff  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooppeerraattiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn,,  ootthheerr  tthhaann  

sscchhooooll--rreellaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccoovveerreedd  bbyy  ccaatteeggoorryy  ##22  aabboovvee..      

  

55..  AAccttiivviittiieess  ooff  ffoorr--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooppeerraattiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn..  

  

66..  OOuutt--ooff--ttoowwnn  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  

CC..  RReessttrriiccttiioonnss  oonn  UUssee  ooff  SScchhooooll  FFaacciilliittiieess  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreessttrriiccttiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  uussee  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess::  

  

11..  IIlllleeggaall  aaccttiivviittiieess  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd..  

  

22..  UUssee  oorr  ppoosssseessssiioonn  ooff  ttoobbaaccccoo,,  vvaappoorr  pprroodduuccttss,,  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess  oorr  

uunnaauutthhoorriizzeedd  ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaanncceess  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy..  

  

33..  RReeffrreesshhmmeennttss  mmaayy  nnoott  bbee  pprreeppaarreedd,,  sseerrvveedd  oorr  ccoonnssuummeedd  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  aaddmmiinniissttrraattoorr..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  oonnllyy  tthhoossee  bbeevveerraaggeess  

ppeerrmmiitttteedd  bbyy  ssttaattee  llaaww  mmaayy  bbee  ssoolldd  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy..    TThhee  rreessppoonnssiibbllee  

aaddmmiinniissttrraattoorr  mmaayy  ppeerrmmiitt  ootthheerr  bbeevveerraaggeess  ttoo  bbee  ssoolldd  aatt  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  eevveennttss  

ooccccuurrrriinngg  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  rreegguullaarr  sscchhooooll  ddaayy  oorr  oonn  tthhee  wweeeekkeenndd  aass  lloonngg  aass  

tthheeyy  aarree  nnoott  ssoolldd  ffrroomm  aa  vveennddiinngg  mmaacchhiinnee  oorr  aatt  aa  sscchhooooll  ssttoorree..      UUppoonn  aapppprroovvaall  bbyy  

tthhee  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  rreeffrreesshhmmeennttss  mmaayy  bbee  pprreeppaarreedd,,  sseerrvveedd  aanndd  ccoonnssuummeedd  oonnllyy  iinn  

aarreeaass  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  aaddmmiinniissttrraattoorr..  

  

44..  OObbsscceennee  aaddvveerrttiissiinngg,,  ddeeccoorraattiioonnss  oorr  mmaatteerriiaallss  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonn  sscchhooooll  

pprrooppeerrttyy..  
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55..  AAddvveerrttiissiinngg,,  ddeeccoorraattiioonnss  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  pprroommoottee  tthhee  uussee  ooff  iilllleeggaall  ddrruuggss,,  

ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss,,  vvaappoorr  pprroodduuccttss,,  oorr  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd..  

  

66..  AAccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  ddiissrruuppttiivvee  ooff  tthhee  sscchhooooll  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

  

AAnnyy  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  oorr  aannyy  aapppplliiccaabbllee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReegguullaattiioonnss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  

ppeerrmmaanneenntt  rreevvooccaattiioonn  ooff  tthhee  pprriivviilleeggee  ttoo  uussee  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  aaggaaiinnsstt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd//oorr  

iinnddiivviidduuaallss  iinnvvoollvveedd..    

  

DD..  FFeeeess  aanndd  OOtthheerr  CCoossttss  

  

UUsseerrss  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffeeeess  aanndd  ccoossttss  sseett  oouutt  iinn  aa  ffeeee  sscchheedduullee  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  

gguuiiddeelliinneess  sshhaallll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  ssuucchh  ffeeee  sscchheedduullee::  

  

  

  CCaatteeggoorryy  FFeeee  

  

11..  SScchhooooll--ssppoonnssoorreedd  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

  
NNoo  rreennttaall  ffeeee  oorr  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss..  

22..  AAccttiivviittiieess  ooff  sscchhooooll--rreellaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  

((ee..gg..  PPTTOO,,  BBoooosstteerr  CClluubbss,,  AAfftteerr  GGrraadduuaattiioonn  

CCoommmmiitttteeeess  aanndd  ssiimmiillaarr  oorrggaanniizzaattiioonnss))..  

  

NNoo  rreennttaall  ffeeee  oorr  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss..  

33..  TToowwnn  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  aaggeennccyy  aaccttiivviittiieess..  

  
AAssssoocciiaatteedd  ccoossttss..      

44..  AAccttiivviittiieess  ooff  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  

ooppeerraattiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn,,  ootthheerr  tthhaann  

sscchhooooll--rreellaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccoovveerreedd  bbyy  

ccaatteeggoorryy  ##22  aabboovvee..  

  

AAssssoocciiaatteedd  ccoossttss..    

55..  AAccttiivviittiieess  ooff  ffoorr--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  

ooppeerraattiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn..  

  

RReennttaall  ffeeee  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss..      

66..  OOuutt--ooff--ttoowwnn  oorrggaanniizzaattiioonnss..  RReennttaall  ffeeee  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss..      

  

  

““AAssssoocciiaatteedd  ccoossttss””  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  ffeeeess  ffoorr  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aannyy  ccuussttooddiiaall  

ppeerrssoonnnneell,,  ffoooodd  sseerrvviiccee  ppeerrssoonnnneell,,  sseeccuurriittyy  ppeerrssoonnnneell  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonnnneell  ddeeeemmeedd  bbyy  tthhee  

rreessppoonnssiibbllee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ttoo  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ffaacciilliittyy..    

SSuucchh  ccoossttss  sshhaallll  bbee  aatt  tthhee  rraatteess  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  ffeeee  sscchheedduullee..    RReennttaall  ffeeeess  aanndd//oorr  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss  

ootthheerrwwiissee  aapppplliiccaabbllee  mmaayy  bbee  wwaaiivveedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  iiff  ssuucchh  wwaaiivveerr  iiss  

ddeeeemmeedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  ttoo  bbee  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  sscchhooooll  ssyysstteemm  

aanndd//oorr  tthhee  TToowwnn..  
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EE..  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  DDaammaaggee  ttoo  PPrrooppeerrttyy  oorr  LLoossss  ooff  PPrrooppeerrttyy  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  uussee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ffaacciilliittiieess,,  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  iinnddiivviidduuaall  rreeqquueessttiinngg  ssuucchh  uussee  mmuusstt  

aaggrreeee  ttoo  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  aanndd//oorr  tthheefftt  oorr  lloossss  ooff  aannyy  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

pprrooppeerrttyy  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess..      

  

FF..  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPrroottooccoollss    

  

  IInn  oorrddeerr  ttoo  uussee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ffaacciilliittiieess,,  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  iinnddiivviidduuaall  rreeqquueessttiinngg  ssuucchh  

uussee  mmuusstt  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  aallll  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroottooccoollss  iinn  ppllaaccee  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  aatt  tthhee  

ttiimmee  ooff  uussee,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  pprroottooccoollss  rreellaattiinngg  ttoo  cclleeaanniinngg  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess,,  ssiiggnnaaggee,,  

aanndd  hheeaalltthh  ssccrreeeenniinnggss  ooff  iinnddiivviidduuaallss  rreeqquueessttiinngg  aacccceessss  ttoo  tthhee  ffaacciilliittiieess..    

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::      

  

  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--223399          

  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--221155ff          

  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--222211qq      

  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  TTiittllee  99          

    

  BBooyy  SSccoouuttss  ooff  AAmmeerriiccaa  EEqquuaall  AAcccceessss  AAcctt,,  2200  UU..SS..CC..  §§  77990055    

  PPaattrriioottiicc  aanndd  NNaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  3366  UU..SS..CC  §§  1100110011  eett  sseeqq..      
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  RREEGGAARRDDIINNGG  

UUSSEE  OOFF  SSCCHHOOOOLL  FFAACCIILLIITTIIEESS  
  

LLEEBBAANNOONN  PPUUBBLLIICC  SSCCHHOOOOLL  SSYYSSTTEEMM  

RREEQQUUEESSTT  FFOORR  SSCCHHOOOOLL  FFAACCIILLIITTYY//FFIIEELLDD  UUSSEE  
  

NNOO  SSCCHHOOOOLL  BBUUIILLDDIINNGG  OORR  PPAARRTT  TTHHEERREEOOFF  SSHHAALLLL  BBEE  UUSSEEDD  WWIITTHHOOUUTT  TTHHEE  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  OOFF  

TTHHIISS  FFOORRMM  WWIITTHHIINN  FFIIVVEE  ((55))  SSCCHHOOOOLL  DDAAYYSS  OOFF  TTHHEE  IINNTTEENNDDEEDD  UUSSEE..  

    
Date:  

  

From: Organization  Address  

  

☐☐  SScchhooooll  RReellaatteedd      ☐☐MMuunniicciippaall        ☐☐NNoonn  PPrrooffiitt  CCoommmmuunniittyy          ☐☐PPrrooffiitt  mmaakkiinngg  ggrroouupp  

  

City  State  Zip  Telephone  

  

Non-Profit Tax 

# 

 Organization President  

  

Contact 

Person 

 Telephone  

  

On site adult 

supervisor 

 Telephone  

  

It is requested 

that 

 be permitted 

on 

 to use   

                                                                          OOrrggaanniizzaattiioonn                                                                                                                      ddaattee  ((uussee  ppaaggee  33  ffoorr  mmuullttiippllee  ddaatteess))  

  

the  between the hours  

                                                                                                                SScchhooooll  

  

of  and  Approximate number of participants   

  

Describe activity  

  

GGrroouuppss  nnoott  ccoovveerreedd  uunnddeerr  TToowwnn  ooff  LLeebbaannoonn  iinnssuurraannccee::  

  

IInnssuurraannccee  CCoo..  __________________________________________  PPoolliiccyy  NNoo..  ____________________________  AAggeenntt  __________________        

  

LLiimmiittss  ooff  lliiaabbiilliittyy  __________________________  BBooddiillyy  iinnjjuurryy  ____________________________  PPrrooppeerrttyy  ddaammaaggee________________________      
((PPlleeaassee  aattttaacchh  aa  ccooppyy  ooff  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  iinnssuurraannccee  nnaammiinngg  tthhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  aass  aann  aaddddiittiioonnaall  iinnssuurreedd  oonn  

ppoolliiccyy..))    
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LLEEBBAANNOONN  BBUUIILLDDIINNGG  AANNDD  GGRROOUUNNDDSS  RRAATTEESS  
  

  FFeeee  ttoo  OOppeenn//CClloossee  sscchhooooll,,  wwiitthh  nnoo  ccuussttooddiiaall  ccoovveerraaggee  dduurriinngg  aaccttiivviittyy::  ((CCaatteeggoorriieess  33  --  66))  

          TThhee  ffeeee  ttoo  ooppeenn  tthhee  sscchhooooll  iiss  22  hhoouurrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  ccuussttooddiiaall  rraattee**..    

          TThhee  ffeeee  ttoo  cclloossee  tthhee  sscchhooooll  iiss  22  hhoouurrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  ccuussttooddiiaall  rraattee**..    

  UUssee  ooff  BBuuiillddiinnggss::    

FFoorr  pprrooffiitt  mmaakkiinngg//pprriivvaattee  ggrroouuppss  oorr  ggrroouuppss  lleessss  tthhaann  5500%%  LLeebbaannoonn  rreessiiddeennttss  aanndd  nnoonn--LLeebbaannoonn  

ggrroouuppss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffeeeess  ffoorr  ffaacciilliittiieess  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd::  

        GGyymmnnaassiiuumm        $$3300//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee    **    

      AAuuddiittoorriiuumm//ggyymmnnaassiiuumm  &&  ssttaaggee    $$5500//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee    **    

      OOtthheerr  rroooommss,,  ppeerr  rroooomm      $$2200//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee    **    

      CCaaffeetteerriiaa        $$3300//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee    **    

      KKiittcchheenn          $$7755//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee      

                  FFoooodd  SSeerrvviiccee  SSttaaffff  aanndd  FFeeeess  

      GGyymmnnaassiiuumm  aanndd  ssttaaggee      $$5500//hhrr..  pplluuss  ccuussttooddiiaall  ffeeee    **  
  

  UUssee  ooff  FFiieellddss::  ((CCaatteeggoorriieess  55  &&  66))  

    SSiinnggllee  ggaammee  ==  $$2255  

    SSeeaassoonn  pprraaccttiiccee  ==  $$220000  
  

**  CCuussttooddiiaall  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff  ffeeeess  aarree  bbaasseedd  uuppoonn  hhoouurrllyy  rraattee,,  iinncclluuddiinngg  FFIICCAA  aanndd  MMeeddiiccaarree  ttaaxxeess,,  

aanndd  oovveerrttiimmee  iiff  aapppplliiccaabbllee..  
  

  

CChheecckkss  mmaaddee  ppaayyaabbllee  ttoo::  TToowwnn  ooff  LLeebbaannoonn  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  iinnvvooiiccee..  
  

CCaatteeggoorryy  

TThhee  pprriioorriittyy  lliisstt  ffoorr  aallllooccaattiinngg  uussee  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

11..  AAccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  ddiissttrriicctt  ccuurrrriiccuullaarr  pprrooggrraammss..  ((NNoo  rreennttaall  ffeeee  oorr  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

22..  AAccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ddiissttrriicctt  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  pprrooggrraammss..  ((NNoo  rreennttaall  ffeeee  oorr  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

33..  OOffffiicciiaall  aaccttiivviittiieess  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess..  ((AAssssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

44..  AAccttiivviittiieess  ooff  llooccaall  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss..  ((AAssssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

55..  AAccttiivviittiieess  ooff  pprriivvaattee,,  ffoorr  pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss..  ((RReennttaall  ffeeee  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

66..                  AAccttiivviittiieess  ooff  oouutt  ooff  ttoowwnn  oorrggaanniizzaattiioonnss..      ((RReennttaall  ffeeee  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss))  

FFaacciilliittiieess  AAvvaaiillaabbllee  ((pplleeaassee  sseelleecctt  ffaacciilliittyy  ddeessiirreedd))  

☐☐  11..  GGyymmnnaassiiuumm    

☐☐  22..  AAuuddiittoorriiuumm  

☐☐  33..  KKiittcchheenn  //  CCaaffeetteerriiaa  

☐☐  44..  CCllaassssrroooommss  

☐☐  55..  SScchhooooll  GGrroouunnddss  

☐☐  66..  OOtthheerr    

  

EEqquuiippmmeenntt  

NNeeeeddeedd::  
  



PPaaggee  77  ooff  99  

  

  

GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  UUSSEE  

  

  WWee  aaggrreeee  tthhaatt  yyoouunnggsstteerrss  wwiillll  nnoott  bbee  lleefftt  uunnaatttteennddeedd  aatt  aannyy  ttiimmee  eevveenn  iiff  ppaarreennttss  aarree  llaattee  iinn  ppiicckkiinngg  

uupp  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  

  WWee  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  wwiillll  wwaaiitt  ffoorr  aa  ccuussttooddiiaann  ttoo  lloocckk  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  uunnttiill  tthhee  llaasstt  

yyoouunnggsstteerr  hhaass  bbeeeenn  ppiicckkeedd  uupp..  

  WWee  aaggrreeee  ttoo  pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  aadduulltt  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ttoo  lleeaavvee  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..    

WWee  aaggrreeee  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ccuussttooddiiaannss..      

  WWee  aaggrreeee  tthhaatt  wwee  wwiillll  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  aarriissiinngg  oouutt  ooff  

tthhiiss  uussee..      

  WWee  aaggrreeee  tthhaatt  oouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiillll  aatt  aallll  ttiimmeess  hheerreeaafftteerr  iinnddeemmnniiffyy  tthhee  aabboovvee  nnaammeedd  sscchhooooll  

aaggaaiinnsstt  aannyy  lloossss,,  ddaammaaggee  oorr  eexxppeennssee  ooff  aannyy  kkiinndd,,  wwhhiicchh  ssaaiidd  sscchhooooll  mmaayy  ssuussttaaiinn  oorr  iinnccuurr  

bbeeccaauussee  ooff  uussee  ooff  tthhee  aabboovvee  ddeessccrriibbeedd  bbuuiillddiinngg  aanndd  ggrroouunnddss  bbyy  oouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  wwiillll  ffuurrtthheerr  

hhoolldd  ssaaiidd  sscchhooooll  hhaarrmmlleessss  ffoorr  lloossss  ooff  aannyy  kkiinndd  ccoonnnneeccttiioonn  tthheerreewwiitthh..  

  WWee  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  ttrraasshh  iiss  ppiicckkeedd  uupp  aanndd  pprrooppeerrllyy  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  

ppllaassttiicc  bbaaggss  ((bbaaggss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ggrroouupp))..  

 

______________________________________________________________________________________                

Signature  (Organization)       Date 

  

NNoottee::    AA  ggrroouupp  mmaayy  nnoott  ““ssuubb--lleett””  iittss  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aannyyoonnee  eellssee..  
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AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY                                                                                                            AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY  

  

            DDAATTEESS  RREEQQUUEESSTTEEDD                    YYEESS                                NNOO                              DDAATTEESS  RREEQQUUEESSTTEEDD                        YYEESS                                    

NNOO                                            

  

            

            

            

                                                                          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

__________________________________________      ____  ______________    ______________________________________  

BBuuiillddiinngg  PPrriinncciippaall              DDaattee  

  

  

                            

SSuuppeerriinntteennddeenntt                DDaattee      
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  RREEGGAARRDDIINNGG  

UUSSEE  OOFF  SSCCHHOOOOLL  FFAACCIILLIITTIIEESS  

IINNDDEEMMNNIIFFIICCAATTIIOONN  AANNDD  RREELLEEAASSEE  

  

TThhiiss  ffoorrmm  iiss  vvaalliidd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ssiiggnneedd  ffoorr  eeaacchh  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

uussaaggee  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee..  

  

IInn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ggrraanntteedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  [[______________________]]  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((tthhee  

““BBooaarrdd””))  ttoo  uussee  tthhee  sscchhooooll  bbuuiillddiinngg,,  ggrroouunnddss,,  ffaacciilliittiieess,,  aanndd//oorr  eeqquuiippmmeenntt,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  ddooeess  

hheerreebbyy  iinnddeemmnniiffyy  aanndd  hhoolldd  hhaarrmmlleessss  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  TToowwnn  ooff  [[______________________]],,  tthheeiirr  

eemmppllooyyeeeess,,  aaggeennttss,,  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  aassssiiggnnss  aaggaaiinnsstt  aannyy  aanndd  aallll  lloossss  oorr  eexxppeennssee,,  iinncclluuddiinngg  

aattttoorrnneeyyss’’  ffeeeess,,  ccoouurrtt  ccoossttss,,  ddaammaaggeess,,  lliiaabbiilliittyy  aanndd  aannyy  ootthheerr  aammoouunnttss  ffoorr  aannyy  aanndd  aallll  bbooddiillyy  

iinnjjuurriieess,,  iinncclluuddiinngg  ddeeaatthh,,  aanndd//oorr  ffoorr  aannyy  aanndd  aallll  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee  ssuussttaaiinneedd  aacccciiddeennttaallllyy  oorr  

ootthheerrwwiissee  ssuussttaaiinneedd  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  aarriissiinngg  oouutt  ooff  oorr  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd’’ss  uussee  ooff  tthhee  

sscchhooooll  bbuuiillddiinngg,,  ggrroouunnddss,,  ffaacciilliittiieess,,  aanndd//oorr  eeqquuiippmmeenntt..      

  

TThhee  uunnddeerrssiiggnneedd  ffuurrtthheerr  wwaaiivveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iinniittiiaattee  aanndd//oorr  ppuurrssuuee  iinn  aannyy  mmaannnneerr  aannyy  aanndd  aallll  

llaawwssuuiittss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ccllaaiimmss  iinn  aannyy  ffoorruumm  aaggaaiinnsstt  tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  TToowwnn  

ooff    [[______________________]],,      iittss  iinnddiivviidduuaall  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  ooffffiicceerrss,,  eemmppllooyyeeeess,,  aaggeennttss,,  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  

aassssiiggnnss  ffoorr  aannyy  iinnjjuurryy  oorr  hhaarrmm  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd’’ss  uussee  ooff  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ffaacciilliittiieess,,  

iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ccllaaiimmss  ffoorr  nneegglliiggeenntt  aaccttss  oorr  oommiissssiioonnss  aanndd//oorr  ccllaaiimmss  ffoorr  ddeeaatthh  aanndd//oorr  

sseerriioouuss  bbooddiillyy  iinnjjuurryy  aanndd//oorr  ccllaaiimmss  ffoorr  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee..  

  

TThhee  uunnddeerrssiiggnneedd  aassssuummeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  aanndd//oorr  tthheefftt  oorr  lloossss  ooff  aannyy  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt  pprrooppeerrttyy  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  uussee  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  ggrroouunnddss,,  ffaacciilliittiieess,,  aanndd//oorr  eeqquuiippmmeenntt..    

  

TThhee  uunnddeerrssiiggnneedd  hhaass  rreeaadd  aanndd  aaggrreeeess  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ppoolliicciieess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  uussee  

ooff  BBooaarrdd  bbuuiillddiinnggss,,  ggrroouunnddss,,  ffaacciilliittiieess,,  aanndd//oorr  eeqquuiippmmeenntt..  

  

IINN  WWIITTNNEESSSS  WWHHEERREEOOFF,,  II  hheerreeuunnttoo  sseett  mmyy  hhaanndd  tthhiiss  ______________  ddaayy  ooff  ________________,,  2200____..  

  

SSiiggnnaattuurreess::  

  

  

  


