Ungdomsfester i Gormshallens Gamle Cafeteria - max 80 deltager.
Lokaleleje
Ved ungdomsfester/elevfester

3000 kr.

Depositum ungdomsfester

3000 kr.

Obligatorisk slutrengøring

1500 kr.

Regler og betingelser.
Gormshallen vil gerne ligge rammer til både elevfester, 18-års fødselsdage og andre
ungdomsfester mm. For at skabe de bedste rammer for både festdeltager,
arrangører og øvrige brugere af huset har vi en række regler og betingelser som skal
overholdes.
• Ved kontrakt udarbejdelse skal der min være 2 personer over 25 år, som er
noteret i kontrakten, som ansvarshavende for arrangementet, samt tilstede
ved arrangementet.
• Bookingen af lokalet er først gældende når depositum er indbetalt via
MobilePay på 79157 - GORMSHALLEN udlejning, med navn og dato for
arrangementet. Efter indbetaling af depositum vil der fremsendes en
kvittering for betaling og reservations af lokalet.
Aflyses arrangementet mindre end 4 uger før – tilbagebetales kun 1500 kr. af
depositum.
• Senest 8 dage før skal lokalelejen, samt obligatorisk rengøring være betalt, via
fremsendte faktura.
• Under arrangementet skal der være min. 2 ædruelige personer over 25 år.
Derudover anbefaler vi, 1 voksen pr. 15 festdeltager. Ved max antal på 75
deltager er anbefalingen altså min. 5 voksne over 25 år.
• Af hensyn til naboerne skal alle døre og vinduer være lukket efter kl. 01 – det
er dog tilladt at opholde sig på den overdækket terrasse, dog skal støj
begrænses.

• Der er obligatorisk slutrengøring for at opretholde samme standart, dette kan
ikke vælges fra. Dog skal lejer selv sørge for at alt opvask er rengjort og sat på
plads, opvaskemaskine skal tømmes for vand og rengøres efter anvisningen.
Køkkenborde skal være ryddet og aftørret. Alt affald skal fjernes og placeres i
affaldsbeholder i på p-pladsen. Glasflasker fjernes og placeres i
flaskecontainer i affaldsskuret. Borde og stole skal blive i lokalet hvis disse har
været anvendt.
• Lejeperioden for ungdomsfester er fra kl. 12 på arrangement dagen og til kl.
06.00 efterfølgende dag. Ønskes der mere tid faktureres det med 250 kr. pr
time (dog kun muligt at booke på forhånd, hvis der er ledigt ved booking)
• Ved manglende oprydning, itu slået service og ødelagte genstande trækkes
dette i depositum.
• Modregnet depositum tilbagebetales senest 5 dage efter arrangement på
lejers oplyste kontonummer.

