Lejebetingelser - Mobilscene
(ved bookning accepteres følgende betingelser)
1. Scenen må anvendes til formål der almindeligvis kan støttes af Mariagerfjord Kommune.
Dvs. arrangementer arrangeret af lokale foreninger, kommunale og selvejende institutioner
m.v. Scenen kan ikke lejes til private arrangementer. Kommercielle arrangementer kan alene
leje scenen efter særlig aftale.
2. Scenen bookes online på kommunens hjemmeside via Conventus senest 2 uger inden
arrangementet finder sted. På www.conventus.dk/mariagerfjord kan man ligeledes se oversigt
over bookninger.
3. Transport og opstilling/nedtagning af scenen varetages af driftsforening/Mariagerfjord
Kommune og foregår efter aftale med lejeren. Lejer skal have en ansvarlig person til stede
under opstilling. Arealet skal være plant og der skal være adgang for kørsel direkte til den
ønskede plads. Trailerens højde er 3,7 meter.
4. Scenen opstilles kun på arealer, hvor lejeren kan føre tilsyn, og anvendes scenen over flere
dage, skal arealet være indhegnet eller overvåget.
5. Lejer har det fulde ansvar for scenen i perioden fra opstilling til nedtagning. Eventuelle skader
ved fejlbrug eller ødelagte effekter erstattes 100 % af lejer. Fejl eller skader indberettes straks
til Mariagerfjord Kommune på tlf. 97 11 35 05/ 29 23 18 18.
6. Frivillige hjælpere samt brugere af scenen forsikres af lejer.
7. Scenen må ikke flyttes uden involvering af driftsforening/Mariagerfjord Kommune.
8. Scenespecifikationer:
Bredde: 6.80 m. / Dybde: 6.30 m.(4.40 m) / Højde fra jord til scenegulv: 1.00 - 1.20 m. /
Scenegulv til tag: 4.60 m.
Areal (fuldt udslået): 42 m2.
Areal (reduceret): 30 m2.
Gulvets bæreevne: 300 kg/m2
Tagets bæreevne: 350 kg.
9. Priser:
1. dag: kr. 4.000 + 10 kr. pr. km (envejsudgift fra opbevaringsplads til arrangørsted)
2. dag: kr. 2.500
Efterfølgende dage: kr. 2.000
10. Betaling:
Faktura fremsendes af Kultur og Fritid efter arrangementet er afholdt.
11. Afmelding:
Såfremt arrangement aflyses skal afmelding foretages senest én uge inden arrangementet. I
modsat fald betales 25 % af lejebeløbet.
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