Dette skjema kan fylles ut
elektronisk og skrives ut i
to eksemplarer.

Retningslinjer ved leie av Allaktivitetshuset på Husøy
Velkommen som leier av Allaktivitetshuset, her følger litt info:
Velg hvilket alternetiv du vil leie:
Storsalen
Leiepris for lokalet en dag i helg (fredag kl 17.00 til lørdag kl 15.00) er kr. 3500,Leiepris for lokalet en dag i helg (lørdag kl 17.00 til søndag kl 16.00) er kr. 3500,Leiepris for lokalet en hel dag (mandag til torsdag) (08.00-17.00) er kr. 2000,Leiepris for en kveld (mandag til torsdag) (17.00 – 22.00) er kr. 750,Møterom
Tilbudet er gratis for beboere på Husøy og Føynland.
Leiepris for møterommet en hel dag (08.00-17.00) er kr. 400,Leiepris for en kveld (17.00 – 22.00) er kr. 400Ved dagleie er det mulig å begynne dekking av bord og pynting dagen før dersom lokalet ikke er utleid.
Dette kan avtales direkte med koordinator.
Dersom det skal dekkes bord ute eller benyttes andre utearealer må dette avtales særskilt.
Grus og gressbaner er ikke en del av leieavtalen.
Det er ikke anledning til å nyte alkohol utendørs.
All røyking skal foregå ute, og sneiper skal kastes i egnede metallbøtter
Giro sendes ut på forhånd og kvittering må forevises ved henting av nøkkel.
Nøkkel hentes etter avtale med koordinator og skal leveres tilbake snarest mulig etter endt leie.
Leietaker må:
Rydde og vaske bord og evt stoler
Rydde alle rom for all pynt, (mat)rester og søppel
Sette bord og stoler tilbake på plass
Kaste materester og søppel i søppelcontainer ute
Vaske gulver og toaletter etter bruk
Vaske alt bestikk og sette tilbake på plass, husk å skylle av alt før det kjøres i oppvaskmaskin
Rydde sneiper og annet utenfor døren opp i metallbøttene
Slukke alle lys, lukke alle vindu og låse alle dører
Hvis dere er uheldige og knuser noe dekketøy må dette erstattes.
Hvis inventar blir ødelagt må det erstattes.
Kryss av når oppgavene er utført og lever skjemaet tilbake sammen med nøkkelen.

Aldergrense for leietager er 25 år. LeietagerSkriv
SKAL
ut være tilstede under hele arrangementet.
Navn:

Leiedato:

Adresse:

Husøy den:

Telefon:

Jeg har lest og godkjent utleieregler og utfyllede info.

e-post:

Signatur:

Slik skal det se ut når du forlater Allaktivetetshuset:

Dette er riktig plassering av stoler m.m. i
storsalen.
50 stk sorte stoler
14 stk røde stoler
1 sofa

Her skal det være tomt

5 stk trebord langs en vegg i gangen

Ingen møbler i gangen (hunden hører
ikke til Allhuset)

Møterom / Pauserom

Ingen møbler i gangen (hunden hører ikke til Allhuset)

Møterom / Pauserom

