PALLADIUM EVENT
Ditt arrangemang på
Palladium, Folkets Bio Växjö

Hyra Palladium
Hela Palladium 8 000 SEK /dag
Salongen 1 550 SEK /timme
Övre Foajé 400 SEK /timme
Ev. extra personal 400 SEK /timme /person
Priserna ovan är att betrakta som riktlinjer vid prissättning.
Folkets Bio Växjö förbehåller sig rätten att förhandla fram andra
priser med hyrestagare.
Vid hyra av Salongen ingår:
- Statiskt frontljus på scen, dimbart
- Salongsljus, dimbart
- 2 trådlösa handmikrofoner el. headsets
- Datorprojektor (HDMI-anslutning)
- Aux-ingång för ljud från tex. Dator
- Tillgång till loge i anslutning till scen
- Platsansvarig representant från Folkets Bio

Extra teknik

Handmikrofon 500 SEK /styck /bokning
Headset 500 SEK /styck /bokning
Biografprojektorn 1 500 SEK /bokning
Allt teknik inklusive installationshjälp
OBS - avancerad teknikhyra ansvarar hyrestagare för.

Övrigt

Alla priser är presenterade exklusive moms.
Folkets Bios representant sköter alltid öppning, stängning och
iordningställande av lokalerna före respektive efter
arrangemangen. Folkets Bio kan också bemanna servicedisken,
biljettkontroll, installationshjälp samt grundläggande ljud- och
ljusreglage under arrangemanget.
Avancerade teknikriggar utöver befintlig utrustning kräver
professionell tekniker vilket hyrestagaren själv ansvarar för.

Enklare mat- & dryckesservering finns att tillgå via
MäM/Storgatan 12. Önskas servering eller beställning vänligen
kontakta restaurangchef Erik Måneld i god tid före evenemang
på erikmaneld@gmail.com
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ANSVARDFÖRDELNING
Vem ansvarar för vad?

Folket Bio Växjö
Öppning, stängning och iordningställande av lokaler före
respektive efter arrangemanget.
Folkets Bios bemanning håller alltid tider enligt
överenskommelser.
Vår representant har platsansvaret och är kontaktperson vid alla
eventuella olycksfall.
Ansvarsförsäkring, omfattande olycksfall och egendom för
uthyraren själv, lokalen, hyrestagare och publik.
Utifrån arrangemangets form och storlek beslutar Folkets Bio om
det krävs vakter på plats. Detta kommuniceras i förväg och
innebär extra tillkommande kostnader.

Hyrestagare
Vara på plats i god tid för eventuella repetitioner och
förberedelser.
Scen och loge skall vara i god ordning innan lokalerna lämnas.
Anser Folkets Bios personal att grovstädning krävs, kan detta
debiteras Hyrestagaren i efterhand.
Erforderliga sakförsäkringar och transportförsäkringar för
medhavd egendom.
Eventuell rapportering och betalning till STIM.
Om arrangemanget inte avslutas enligt avtalad tid har Folkets Bio
rätt att debitera extra timkostnader enligt ovanstående priser.
Avbokning sker senast två (2) veckor före evenemangsdatum, då
avbokning sker senare debiteras hyrestagaren halva hyreskostnaden.
Vid avbokning senare än en (1) vecka innan debiteras hyrestagare
hela beloppet. Sen avbokning utan betalningsskyldighet sker endast
om det finns skäl som hyrestagaren ej kunnat förutse eller förhindra
(så kallad force majeur). Detta avser oförutsägbara, oundvikliga
händelser där ingen kan hållas ansvarig för händelsen. Även akut
sjukdom eller liknande akuta förhinder kan utgöra skäl för sen
avbokning utan krav på betalning.
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