LEIEAVTALE TYDAL KULTURHUS
Mellom _______________________________ og Tydal

kommune er inngått følgende leieavtale

om bruk av Tydal kulturhus til _______________________________ den _________________.

1. Avtalen omfatter bruk av storsalen, litjsalen, scene, garderobe, kjøkken med utstyr, samt
inngangsparti med toaletter
2. Evt. leie av PA-anlegg (lydutstyr) inngår i leiepris og forutsetter at egen lydtekniker medbringes.
Hvis lydtekniker må leies, faktureres leietaker direkte fra lydtekniker.
3. Pris er fastsatt til kr. ______________ Dette skal dekke faktiske utgifter for renhold
4. Største tillatte antall personer er 400. Ved forestilling, der stoler står på rekke, er største tillatte
antall personer 250
5. Leietaker må kvittere ut nøkkel i servicekontoret i arbeidstiden
6. Huset skal ryddes og alle gulv kostes. Søppel kastes i containere. Søppel forbundet med brannfare
legges i egen egnet container
7. Alt servise og bestikk skal vaskes i oppvaskmaskinen og settes på plass
8. Stoler og bord skal vaskes men ikke stables/settes på plass
9. Utstyr som blir ødelagt skal erstattes
10. Lyset skal slokkes og alle dører låses når man forlater bygget
11. Ved spesielle driftsproblemer kontaktes vaktmester. Ved tilkalling av vaktmester utenom
arbeidstid for forhold som kan utføres i arbeidstiden, eller for forhold som utleier ikke har ansvar
for, vil kostnad med dette bli fakturert. Telefonnummer vakttelefon: 952 95 902
12. Leietakere skal gjøre seg kjent med branninstruksen (se side 2)
13. Ved branntilløp på kjøkkenet skal det brukes Co2-apparat til slokking. Slikt apparat finnes på
kjøkkenet
14. Avtalen utstedes i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver. Leietaker er ansvarlig for at
leder for festkomiteen får et eksemplar
Dato

Kopi:

Utleier

Ledende vaktmester
Ledende renholder

Dato

Leietaker

BRANNINSTRUKS
1. Brann varsles brannvesenet
 Ring straks 110
2. Få ut alle som er truet av røyk og brann
 Samlingspunkt på p-plassen foran idrettshuset
3. Forsøk å slokke om mulig
4. Lukk dører og vinduer
5. Møt brannvesenet når de kommer for å gi informasjon

Er alle ute av bygget?
Hvor brenner det?

