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Mødelokalet 1.sal
Til mindre arrangementer, foredrag, præsentation
Bestilling/aflysning skal ske skriftligt og er først gældende efter skriftlig bekræftelse fra biografforeningen
Lejer:

EAN nr.:

Adresse:

CVR nr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail :

Til kl.

Fra kl.:

Lejedato:
Leje min. 3 timer

kr. 600 -

Ekstra timer a kr. 100

kr. _____

Tillæg for ekstra AV-udstyr kr- 300

kr. _____

ialt excl. moms :

kr. _____

Leje på ugebasis beregnes som 7 x minimums takst
Ved aflysning senere end syv døgn før arrangementsdato betales fuld pris.
Ved aflysning 7 - 15 dage før arrangement betales 50 % af lejen.
Levering af drikkevarer skal aftales med cafébestyren. (evt aftale om proppenge)
Levering af mad kan bestilles gennem cafébestyren.
Video-projektor med HDMI indgang / lærred..
En mikrofon med kabel til højtaler..................
Lyd fra computer på højttaleranlægget...........
Helios sælger billetteter online........................
(gebyr kr. 5 pr. billet)

Helios sælger billetter i løssalg .....................
Der skal tilføjes tilvalgs vare til online
billetten (menu, pausedrink el.l.)
Billed og tekst leveres som pdf fil af lejeren...............
Helios kiosk med slik skal være åbent ...........

Særlige aftaler/vilkår aftalt:

Dato:

underskrift lejer:
side 1/2

underskrift udlejer:
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Bilag til Helios lejeaftale.
Mødelokale - 50 - 80 pladser afhængig af bord/stoleopstilling
(se nedenstående vedr. antal brugere)
Mødelokalet er møbleret i en grundopsætning som gerne må ændres men efter brug skal der
møbleres tilbage til denne grundopsætning (se anvisning ved teknikpanel)

Der er elevator så lokalet kan benytte af gangbesværede og kørestolsbrugere!
Av udstyr i fbm. med leje af mødelokalet
Der tilbydes video-projektor med HDMI indgang / motorstyret lærred 2,5 x 2,5 m Lydudgang for 1
mikrofon og computer / Højtalere i loft
LED-spot på foredragsholder
(Afkryds ønsker på side 1)

Særligt vedr. antal brugere af mødelokale 1. sal.

Vi gør opmærksom på at brandmyndighederne stiller skærpede krav til anvendelsen af mødelokalet
når der er flere end 50 samtidige brugere af lokalet.
Det betyder at lejeren selv er forpligtet til sat bestille og betale for en brandvagt. Bestilling af en
brandvagt skal ske hos Beredskab Fyn Tlf.: 65 51 18 00.

Ansvar i fbm. lejemålet

Lejer er selv ansvarlig for egne effekter - instrumenter og andet udstyr som de benytter eller
opbevarer i Helios.
Lejer kan pålægges erstatningsansvar ved misligholdelse af bygning og inventar forvoldt af lejer eller
deres gæster!

Lejepriser i Helios
Sal 1- Stor sal uden back stage til mindre arrangementer inkl. teknisk opsætning og nedlukning min.
6 timer for kr.4000.- / ekstra timer a. kr. 200- pr. time
Sal 1 - Stor sal inkl. back stage til større arrangementer incl. teknikker
min 6 timer for kr.6.800 - / ekstra timer a. kr. 550.- pr. time
Sal 2 - Lille sal inkl. teknisk opsætning og nedlukning
min. 6 timer for kr.2.000.- / ekstra timer a. kr. 200.- pr. time
Mødelokalet 1. sal inkl. AV pakke - teknisk opsætning og nedlukning
min. 3 timer for kr.900.- / ekstra timer a. kr. 100.- pr. time
Mødelokalet 1. sal uden AV
min. 3 timer for kr.600.- / ekstra timer a. kr. 100.- pr. time
Hele huset incl. teknikker (cafeområdet undtager eller efter aftale med cafebestyreren)
min 6 timer for kr. 7800 - / ekstra timer a. kr.700 - pr. time
Leje på ugebasis beregnes som 7 x minimums takst
Lukket filmvisning incl. operatør excl. filmleje - Stor sal 4000. - Lille sal 2000.Ekstra lys- lydudstyr og mandskabstimer iflg. tilbud
Bemærk: For skoler, institutioner o. lign. i Faaborg-Midtfyn Kommune beregnes 50 % af
ovenstående priser (udgift til drift og vedligehold). - Der er ingen rabat på filmleje og
mandskabstimer
Alle priser er ekskl. moms
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