Brugsaftale – Ishuset

Undertegnede indgår hermed en brugsaftale vedr. øvelokaler i Ishuset.
Aftalen er bindende og allerede indbetalte beløb refunderes således ikke selv om brugeren
alligevel ikke ønsker at benytte lokalerne.
Mariagerfjord Kulturskole kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis brugeren
overtræder nedenstående regler.
Kulturskolen forbeholder sig ret til at aflyse reserveret øvetid såfremt de falder sammen med
koncerter / arrangementer.
For brug af øvelokaler opkræves et instrumentgebyr. Taksterne er:
Kr. 800 / kr. 500 (under 18 år) pr person pr sæson (1/9-31/8)

Adgang til Ishuset ske ved brug af en nøglebrik.
Nøglebrikken udleveres på kontoret mod et depositum på 100 kr. som betales via mobilepay
ved udlevering.
Kontaktperson: Ask Andreassen (ishuset@mariagerfjordkulturskole.dk)
Reservation af lokaler: Lone K. Jensen Telefon: 97 11 57 20 Mail : kulturskolen@mariagerfjord.dk

Regler for brug af Ishuset
1. Alle medlemmer i dit band skal være tilmeldt som bruger.
2. Lokaler skal reserveres på forhånd. Dette sker ved at kontakte Mariagerfjord
Kulturskole på tlf. 97 11 57 20 mandag – torsdag mellem 9:30-14 og fredag kl. 9:3012
3. Opbevaring af eget udstyr i øvelokalerne sker kun efter aftale med Mariagerfjord
Kulturskole, og er på eget ansvar.
4. Lokalerne efterlades i opryddet stand. I tilfælde af defekt, fejl eller mangler kontaktes
Mariagerfjord Kulturskole.
5. Ishuset er åben for brug dagligt mellem kl. 8 og 24
6. Misbrug eller misligholdelse af udstyr og inventar (herunder brug i beruset tilstand)
medfører erstatningspligt og evt. bortvisning.

Tjekliste inden brug af øvelokale.
1. Alt udstyr er på sin plads jf. udstyrsliste/lokaleplan
2. Alt udstyr virker (Mariagerfjord Kulturskole kontaktes i tilfælde af defekt, fejl og
mangler)
3. Der er rent og ryddeligt i lokalet

Tjekliste efter brug af øvelokale.
1. Alt udstyr er på sin plads jf. udstyrsliste/lokaleplan
2. Alt udstyr virker
3. Alt udstyr er slukket
4. Der er rent og ryddeligt i lokalet
5. Vinduer og døre er lukkede

Undertegnede bruger (eller dennes forældre/værge) er indforstået med, at der påhviler et
erstatningsansvar i forbindelse med brug af Ishuset. Erstatningsansvaret gælder al inventar og
udstyr i de lånte lokaler.

Navn (bruger)________________________________________________________
Cpr.nr.______________________________________________________________
Evt. forældre/værge navn_______________________________________________
Cpr.nr.______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
Tlf.nr.___________________________ Mobil_______________________________
Mail____________________________

Ovenstående beløb indbetales på konto: Reg.nr. 9815 kontonr. 2500119813

________________ d.

_____________________________________
bruger/forældre/værge

