
- aktivitet for alleAvtale om leie av anlegg til arrangement
    Leietakers navn:
!
	   Adresse:
!
	    Telefon:	 	 	              E-post:
!!
            Lofothallen	         Idrettsparken                    Lekneshallen	                     Svømmehallen	            Gravdalshallen
!!
        Leiforholdet starter:____________dato___________klokken             	            Slutter:___________dato__________klokken

Bord, stoler S T Ø R R E L S E M E N G D E P R I S  
E K S . M VA

E N H E T A N TA L L

Bord rektangulære 75 x 180 cm 90 50,- pr.stk.

Bord runde diameter 150 cm 20 75,- pr.stk.

Klappstoler ca. 55 cm. bred 400 8,- pr.stk.

Scene, sceneutstyr
Sceneplatter  (bein med høyde 20/40/60/80/ cm) 100 x 200 cm 60 125,- pr.stk.

Scene manuel, bygges etter behov 100 m2 65,- pr.m2

Lyd, prosjektering
Projektor  DLP 2000 ans. 1 500,- pr.stk.

Projektor Canon 2500 ans. 1 500,- pr.stk.

Projektor Epson                           5200 ans. 1 1000,- pr.stk.

Projektor Epson 6500 ans. 1 1500,- pr. stk

Lerett tosidig (bak/ forprojektering) 200 x 300 cm 1 500,- pr.stk.

Lerret tosidig (bak/ forprosjektering 16:9) 420 x 240 cm 1 1000,- pr. stk.

Lydanlegg m/ aktive høytalere/ mixer/ aktiv sub. 1 på forespørsel

Gulv, messevegger
Gulvplater trefiber 122 x 244 cm 1000 m2 10,- pr.m2.

Event deck, hardplastgulv 1000 m2 15,- pr. m2

Messevegger, hvit eller sort 120 x 240 50/ 100 50,- pr. løpemeter

Skjøteledninger, kabler, strømskap, aggregat
Skjøteledning 25 meter 40 25,- pr. stk.

Skjøteledning 63 amp/ 25 meter 25 meter 8 200,- pr.stk.

Strømskap 400 v  16 amp/ 10 amp 6 500,- pr.stk.

Strømskap 220 v 16 amp 1 500,- pr.stk.

Aggregat i container, diesel kommer i tillegg 1 2500,- pr. dag.

Dekketøy
Middagstallerken, hvit ø 27 cm 300 6,- pr.stk.

Dyptallereken, hvit ø 22 cm 300 6,- pr.stk.

Rødvinsglass/ Farrisglass 300/300 5,- pr.stk.

Cognacglass/ hvitvinsglass 150/150 5,- pr.stk.

Kaffekopp m/ tefat, hvit 300 5,- pr.stk.

Asjett, hvit ø 18,5 cm 300 5 pr.stk.

Bestikk: Kniv, gaffel, skje, teskje 300 5,00/ 15,00 pr.stk./sett

Kjøkkenbenk i stål inkl. krane/ varmtvannstank 300 x 80 1 1.500,- pr.stk.



Rengjøring/ skader/ lys og dører !
	 Jeg er klar over at anlegget skal rengjøres etter bruk, og jeg vet hvor utstyr for rengjøring finnes. Jeg er klar over at dersom 	
	 rengjøringen ikke blir utført på tilfredsstillende måte, blir jeg belastet for kostnadene til dette. !
	 Jeg er klar over at eventuelle skader/ uhell skal meldes til Lofothallen AS. Jeg er klar over at jeg er erstatningspliktig dersom jeg i 	
	 leieperioden påfører anlegget skade. !
	 Jeg er klar over at jeg blir belastet depositum med kr. 500.- dersom anlegget forlates med åpne dører eller lys påslått 

Som leietaker er jeg forpliktet til å sette meg inn i retningslinjene som gjelder for anlegget, og brosjyren «I tilfelle brann» har jeg lest og forstått. !
Jeg er klar over at jeg må ha to ansvarlige brannvakter ved arrangementet, der den ene har ansvar 	  
for evakuering innendørs. Den andre brannvakten har ansvar for å få samlet evakuerte på sikkert 	  
oppholdssted utendørs. Jeg vet hvilke regler som gjelder dersom det skulle begynne å brenne. !!
Brannvakt 1 !!
Brannvakt 2 !!!
	    Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med følgende: 
	  

- Hvilke rutiner som gjelder dersom det oppstår brann eller branntiløp 
- Hvor utstyr for slukking av brann finnes 
- Hvor nødutgangene er 
- Hva som er sikker møteplass utenfor anlegget 
- Hvordan eventuell møblering skal skje !
Skjemaet er utstedt i to eksemplarer, leietaker beholder et sammen med brosjyren «I tilfelle brann» !!!!
For Lofothallen AS	 	 	 	 	 	 	 Leietaker

Ved arrangement i Lofothallen !
- Truckkjøring kan ikke skje direkte på kunstgresset, vi har en Jolly med løfteevne på ca. 500 kg til formålet, ved bruk 

av truck må det lages «veger» av trefiberplater. Vi kjøper inn traktor med gaffler også, denne vil få en løftekapasitet 
på 1800 kg. !

- Messevegger og scene må alltid ha gulv under seg, fordi vi er redd for at gress-stråene skal «knekke» ved for store 
belastninger. I første omgang prøver vi å la bord og stoler stå rett på kunstgresset uten dekke under seg. !

- Vi har tilgjengelig ca. 1000 m2 trefibergulv som inngår i leieprisen, og 1000 m2 nytt gulv (Event Deck) som er lett å 
legge, og er lett av vekt. Leieprisen på dette vil bli kr. 15,- eks. mva. pr. m2 . Det kan ikke brukes kjøretøy på 
dette gulvet! !

- Bilkjøring i hallen blir strengt forbudt!  
Materiell som skal inn i hallen lastes av i porten og fraktes inn med egnet utstyr for dette. !

- Etter endt arrangement skal arrangøren rydde hallen slik som før, og spilleflaten må deretter dyprenses.  
Denne dyprensingen koster kr. 2.500.- + mva. pr. gang. !!


