Menningarhúsið Tjarnarborg
Gjaldskrá 2016
Styttri viðburðir 1 – 4 klst.
T.d. fundir, leiksýningar, tónleikar, styttri tækifærisveislur; fermingar, afmæli, erfidrykkur ofl.
Efri salur
pr. klst.
Gjald - virkir dagar til kl. 19:00:
Gjald – mán. – fim. eftir kl. 19:00:
Gjald – föstud. eftir kl. 19:00 – sunnud.:
Innifalið: aðgangur að hljóð- mynd- og ljósakerfum

4.700 kr.
5.700 kr.
6.700 kr.

Neðri salur
pr. klst.
6.800 kr.
7.800 kr.
8.800 kr.

Báðir salir
pr. klst.
9.000 kr.
10.000 kr.
11.000 kr.

Lengri viðburðir 4 – 8 klst.
T.d. afmæli, brúðkaup, árshátíðir, ráðstefnur, þing ofl.
Gjald – virkir dagar til kl. 19:00:
6.300 kr.
8.300 kr.
10.500 kr.
Gjald – mán. – fim. eftir kl. 19:00:
8.300 kr.
10.400 kr.
13.000 kr.
Gjald – föstud. eftir kl. 19:00 – sunnud.:
10.500 kr.
12.500 kr.
15.000 kr.
Innifalið: aðgangur að hljóð- mynd- og ljósakerfum + aðgangur að eldhúsi og borðbúnaði.
Annað:
Ættarmót tveir dagar:
100.000 kr.
Ættarmót þrír dagar (fö. – su.):
130.000 kr.
Dúkaleiga: 400 kr. pr. stk.
Flygill:
5.000 kr.
Kaffi á fundum: 250 kr. pr. mann
Af tónlistarviðburðum greiðist STEF-gjald samkv. gjaldskrá STEF
- Gerður skal skriflegur samningur við leigutaka vegna útleigu á húsinu þar sem tilgreint er leiguverð, hvað er innifalið í leigunni og skyldur
hvors aðila fyrir sig. T.d. hver sinnir uppröðun í sal, dyravarsla ofl.
- Þegar um viðburði á vegum stofnana bæjarfélagsins er að ræða sjá aðilar á þeirra vegum um uppröðun í sal.
- Þegar salir eru leigðir út fyrir fundi eða ráðstefnur sjá starfsmenn hússins um uppröðun í samráði við leigutaka.
- Leigutaki skal þurrka af borðum, raða upp stólum, sópa og/eða ryksuga gólf. Ekki þarf að skúra gólf eða þrífa salerni. Eldhúsi skal skilað eins
og tekið er við því.
- Leigutakar skulu fjarlægja sorp, hreinsla rusl sem til fellur utandyra og koma öllu rusli í gám.
- Ekki skal innheimt leiga vegna notkunar á húsinu í tengslum við Sjómanndaginn og 17. Júní.
- Árlegar tónlistarhátíðir, Blúshátíð og Berjadagar, fá 50% afslátt af samþykktri gjaldskrá.
- Matarstell sérmerkt Tjarnarborg er ekki til almennrnar notkunar nema í samráði við umsjónarmann.
- Þar sem eldhús fylgir með útleigu skal forstöðumaður halda vel utan um fjölda áhalda og búnaðar sem fylgir með leigunni. Leigutaki skal
greiða fyrir búnað sem hverfur úr eldhúsi eftir að viðburði lýkur.
- Húsnæði Tónskóla Fjallabyggðar fylgir ekki með úteigu á húsinu nema í undantekningartilfellum og er það þá gert í samráði við skólastjóra

Samþykkt í bæjarstjórn 25.11.2015

