Kulturenheten

Uthyrningsvillkor
Maximteatern
OBS! Läs noga igenom villkoren innan påskrift!

Fribiljetter
Pressbiljetter och max 10 fribiljetter disponeras av arrangören till varje föreställning.

Biljettsatser
Erhålles från kulturenheten. Kostnad 125 kr/sats plus moms.

Redovisning
Om ej annat överenskommits ska arrangören redovisa entrébelagda arrangemang senast en
månad efter sista speldagen till kulturenheten.

Försäkring
Arrangören åläggs att teckna ansvarsförsäkring. Skadebelopp 5 miljoner.

Tillstånd
I de fall polistillstånd erfordras åläggs detta arrangören.

Säkerhet
Det åligger arrangören att:
-sörja för att tillbuds- och olycksrisken minimeras före föreställning (bygge), under
föreställning och efter föreställning (rivning). Arrangören är ansvarig för eventuella tillbud
och att arbetsmiljön är säker.
- ej överbelasta råna
- se till att strålkastarna har säkerhetsvajer.
- Innan föreställning göra säkerhetskontroll:
- kontrollera maximaltantal personer som samtidigt får vistas i de olika lokalerna och tillse
att detta antal ej överskrids. Alla personer i salongen måste ha sittplats. Lösa stolar får ej
placeras i salong eller läktare. Två rullstolsplatser finns i salongen.
- kontrollera att utrymningsvägarna ej är blockerade och att dessa är fria från lösa föremål.
- dörrar i utrymningsväg är fullt öppningsbara till det fria och ej blockerade på utsida.
- nödutrymningsskyltar lyser.
- ha kännedom om var släckutrustning finns.

- tillse att brännbart material ej kommer i kontakt med heta ytor (lampor, spotar etc).
- förekommer öppen eld eller pyrotekniska effekter skall arrangören ansöka om lov hos
hyresvärlden först.
-i samråd med tjänstgörande vaktmästare utse ansvariga för en eventuell utrymning.
- tjänstgörande vaktmästare beordrar utrymning och larmar Räddningstjänsten.
- scenmästare eller annan utsedd person informerar från scenen vilka utgångar som skall
användas.
- övrig scenpersonal/medverkande placeras vid utgångarna och övervakar att utrymningen
sker lugnt och effektivt.
Vid brandlarm eller brandtillbud skall lokalerna omedelbart utrymmas.
Det är absolut förbjudet att på något sätt påverka brandlarmets funktion eller delar av det.
P.g.a. av brandsäkerhetsbestämmelser äger rullstolsbundna ej tillträde till våning 1
(Dalbergssalen).
I samtliga lokaler råder rök- och alkoholförbud.

Servering
Då Dalbergssalen används som servering möblerar arrangör själv i samråd med
vaktmästare.
Levande ljus får ej användas i Dalbergssalen.

Övrigt
Hyresgästen får ej hyra ut lokalerna i andra hand.
Du/Ni som arrangerar musikverksamhet med hög volym - ta ditt ansvar så att ingen
drabbas av hörselskador! Om det befintliga/stationära ljuset plockas ner ska det återställas
efter genomfört arrangemang.

Tagit del av villkoren:
…………………………………..
Arrangör

