Amfigrotta, Brottet med tilliggende områder.
Utleieregler - informasjon

















I Amfigrotta kan det legges til rette for maksimalt 60 personer.
Det er nettilgang, projektor og lerret i Amfigrotta.
Bruk av kiosken med kjølerom og/eller utearealet nærmest kiosken kan avtales spesielt.
Ansvarlig leier skal ha fylt 25 år. Vedkommende skal være tilstede under hele
arrangementet, ta imot nøkkel og er ansvarlig for tilbakelevering.
Leie betales i henhold til prisliste. Ved avbestilling i perioden 15. april til 15. september
betales full pris om dette skjer mindre enn 4 måneder før avtalt dato. For øvrig – ingen
betaling
Leietaker er ansvarlige for skader som måtte oppstå på hus, inventar og området for
øvrig. Røyking er ikke tillatt i Amfigrotta.
I tråd med politivedtekter skal arrangementer i Brottet (amfiet) avsluttes senest kl. 23.00.
Tilstelninger i Amfigrotta skal avsluttes innen kl. 02.00.
Det er lagt til rette for rundt 12 parkeringsplasser i området ved Brottet. Parkering for
øvrig kan skje på P-plass ovenfor kystmuseet 300 meter unna.
Opprydding og renhold:
Leietaker skal senest, innen kl. 13.00 dagen etter utleie rydde lokalene og kjøkken.
Avvik fra dette må avtales spesielt.
Vask av toaletter og alle gulvflater inngår i leieprisen
Leietaker skal vaske bord og rydde disse og stoler på plass etter tilstelning.
Alt av glass, service og kjøkkenutstyr skal vaskes og ryddes på plass i skap.
Komfyrer, stekeovner og benker skal rengjøres.
Søppel skal tas med og kastes i avfallscontaineren på brygga.
Området rundt inngangspartiet skal ryddes for fakkelbokser, sneiper, snusposer, etc.
For brukere av Amfigrotta, Brottet og tilliggende områder gjelder ellers alminnelige
politibestemmelser.
Det er ikke tillatt med «festligheter» på brygga nedenfor kystledhyttene

Kontaktperson: Paul Henriksen. E-mail: paulh@online.no Mobil 414 63 771

Bekreftelse:
Herved bekrefter leietaker av Amfigrotta/Brottet/området å ha lest utleiereglementet, blitt
informert om Amfigrottas rømningsveier, bruk av alarmsystem og plassering og bruk av
håndslukkere.
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