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Disse skal befinne seg på anvist sted under hele
arrangementer m.m. annet blir spesifisert av
Driftsleder / organisasjonssekretær.

VILKÅR FOR BRUK AV KVARTERET
ANKOMST
Kontakt resepsjonen i resepsjonene eller på tlf. 40626601
for åpning og inspeksjon av lokalet. Før overtakelse av
rom skal brukerkontrakt underskrives, og depositum som
sikkerhet for rydding og teknisk utstyr innbetales.
Driftsleder er Kvarterets representant under arrangement.
Bruker skal rette seg etter instrukser fra disse. Driftsleder,
og Kvarterstyret har inspeksjonsrett til alle arrangement.
AVSLUTNING
Arrangementet og alt salg skal være avsluttes senest ved
skjenkestopp. Alle glass skal vaskes. Tallerkener,
kaffekopper o.l. leveres til Stjernesalen eller Puben. Alle
bord, benker og bardisker skal vaskes. Møbler stables inntil
veggen, gulvet kostes og søl tørkes opp. Søppel skal
ryddes og kastes i søppelspann i bakgården. Når lokalet er
ferdig ryddet skal arrangør kontakte Driftsleder for
godkjenning og låsing av lokalet.
Lokalet skal være ryddet og tømt, og oppgjør for salg
klart, innen en halv time etter arrangementsslutt eller
skjenkestopp. Driftsleder tar imot oppgjør dersom ikke
annet er avtalt. Billettsalg o.l. tilfaller Kvarteret hvorpå
arrangør fakturerer Kvarteret for omsetning.

7.

Arrangør plikter å sørge for at enhver person på jobb
kjenner Kvarterets HMS-rutiner for arrangører (hefte
er tilgjengelig i resepsjonen).

8.

Arrangør plikter å følge gjeldende norske lover og
regler.

9.

Arrangør plikter å betale TONO/GRAMO eller
tilsvarende med mer annet er avtalt med Kvarteret.

ORDENSREGLER
1.

Personer som serverer alkohol og/eller utfører
vakthold (inkludert brannvakter) skal ikke ha inntatt
alkohol eller andre rusmidler og skal ha mottatt
godkjent opplæring i forkant av arrangement.

2.

Mindreårige skal ikke slippes inn i lokalet. Driftsleder
eller Vaktansvarlig kan i enkelttilfeller gi dispensasjon
fra forbudet, den mindreårige må i så fall være i følge
med en edru, voksen person.

3.

Åpenbart berusede personer skal straks bes om å
forlate lokalet, arrangør kan kontakte Kvarterets
vakter for assistanse.

4.

Søl, oppkast, knust glass og lignende skal straks
tørkes opp.

5.

Kvarterstyret har mulighet for å gi tillatelse til
reduserte salgspriser ved enkeltarrangement gitt
søknad fra arrangør Salgsvarer som selges billigere
enn Kvarterets regulære utsalgspris kan ikke tas ut
av gjeldende lokale. Reduksjon av ordinær utsalgspris
kan kun utføres på arrangement som er lukket eller
med inngangspenger.

6.

Det er ikke tillatt å annonsere for alkohol.

7.

Rømningsveier må ikke sperres med bord,
dekorasjoner o.l. Det er ikke tillatt å benytte
brennbare materialer som dekorasjoner.

8.

Plakatopphenging på Kvarteret er kun tillatt på
påviste plasser. Det er ikke tillatt å henge plakater på
malte flater.

DEPOSITUM
Depositum er garanti for rydding under og etter
arrangement, både i lokalet og i fellesarealer. Depositum
betales ikke ut før rydding er godkjent av Driftsleder og
lokalet er låst. Depositum må hentes samme dag som
arrangementet. Depositum betales ikke ut dersom lokalet
forlates uten godkjenning fra Driftsleder.
ARRANGØRANSVAR
1.

Arrangør plikter å stille en Hovedansvarlig som skal
være
tilstede
under
hele
arrangementet.
Kontaktinformasjon til hovedansvarlig skal gis i
resepsjonen.

2.

Hovedansvarlig er ansvarlig for at arrangementet
overholder gjeldende lover og regelverk og skal kun
forlate bygget etter godkjennelse fra Driftsleder.

3.

Hovedansvarlig kan pålegges å tørke opp søl,
oppkast, knust glass o.l. i lokalets tilliggende toaletter
og fellesareal.

4.

Hovedansvarlig plikter og ikke innta alkohol eller
andre rusmidler før og under arrangementet.

5.

I de tilfeller hvor Kvarteret stiller skjenkere, fritas
Hovedansvarlig fra kravet om å være edru.
Skjenkerne tar da over ansvaret for overholdelse av
skjenkereglementet. Hovedansvarlig må fremdeles
oppfylle sine andre plikter.

6.

Arrangør plikter å stille med brannvakter på
arrangement som krever utkobling av røykvarslere.

SANKSJONER & ERSTATNING
1.

Kvarterstyret kan fakturere arrangørorganisasjon for
brudd på brukerkontrakt, begrenset til kr. 5000,-,
samt at organisasjonen kan utestenges fra Kvarteret
inntil ett år.

2.

Arrangørorganisasjon er fullt ut ansvarlig for alle
skader, og alle tap, direkte og indirekte, Kvarteret blir
påført som følge av arrangementet.

3.

Punkt 1 og 2 er ikke til hinder for at Kvarteret kan
velge å holde enkeltpersoner ansvarlig for skader og
tap.

